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  مرشد/ مجلس رعاية الشؤون الدينية 
  
  

  الدينيةالتربية 
  )في مرحلة الطفولة المبكرة(

  دليل المعلمة
  خاص بقسم رياض األطفال

 ) تمهيدي - روضة ثانية  -روضة أولى (
  
  الثانيةالطبعة 

  م ٢٠١٥  -هـ   ١٤٣٦
  
  

  ٢

  :تعريف
  
                س���نوات)  ٦ – ٣(ُوِض���ع ه���ذا الكت���اب ليتناس���ب م���ع األطف���ال م���ن  �

  ).مرشد(و ليدرس في قسم رياض األطفال التابع لـ 
  .يوضح الجدول الُمعَد في أول الكتاب منهج كل مرحلة من الروضة  �
الواح�دة منه�ا  أس�بوعيا، م�دةالوقت المخصص للمنهج خم�س حص�ص  �

  .الدراسينصف ساعة على مدى العام 
الس��نة  الم��ادة الموج��ودة ف��ي الم��نهج منتق��اة م��ن الق��رآن الك��ريم وكت��ب �

) س�فير(ومخت�ارات م�ن ) ب�راعم اإلس�الم(الشريفة ثم كت�ب يوس�ف العظ�م 
 .وبعض القصائد المتفرقة باإلضافة إلى َجهدنا الخاص)نشيدنا (وكتب 

  .تدريسهاطرائق أو خطوات  مقررة،يلي كل مادة  �
فصول وجمعنا مادة كل ب�اب عل�ى ح�دا، تم تقسيم الكتاب إلى أبواب و  �

وعي أو الش�هري ينبغ�ي أن يك�ون متنوع�اً يش�تمل غي�ر أن البرن�امج األس�ب
  ) …أناشيد  –سيرة _ حديث  –قرآن (على أبواب متعددة

ومما ينبه إليه ضرورة اغتنام فرص المناسبات إلدراج ما يناسبها م�ن  �
  .وقتهاالمنهج في البرنامج و في 

 ف��ي غاي��ةتعتب��ر  وه��ي)  القص��ص الديني��ة(ل��م نُ��درج ف��ي الم��نهج م��ادة  �
ة لمادة الم�نهج ال�ديني و نت�رك للمربي�ة حري�ة اختي�ار القص�ة األهمية مكمل

         قص���ص األنبي���اء تش���تمل عل���ىو نحب���ذ تل���ك الت���ي  ، الت���ي تراه���ا مناس���بة
 .الفاضلةالتي تحض على األخالق تلك و و الصالحين
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  ٣

  مختصر مقرر مادة التربية الدينية 
  

       آداب  عبادات  عقيدة  حديث  قرآن  
  أناشيد  سيرة  و أخالق

لى
أو

ة 
ض

رو
  

  الفاتحة
  اإلخالص

  الناس
  المسد
  الفيل

  النصر
  الكوثر

  تبسمك في وجه 
  .صدقةأخيك 

المسلم من سلم 
٠٠  

رضيت با6 
٠٠٠  

  اليؤمن أحدكم 
  إنما بعثت

  كلمتان خفيفتان

  هللا الخالق
  هللا القادر
  هللا المالك
  هللا الواحد

  

  الصوم
  الحج

  

  الطعام
  النوم

  االستيقاظ
  لسيارةركوب ا
  اللباس

  طرح السالم
  بر الوالدين 

  الصدق
  حفظ اللسان

  التعاون
  حب الوطن

  النسب
  الصفات
  الهجرة

اإلسراء و 
  المعراج

  غزوة بدر 

  زهر الياسمين
هل تعلمون 

  تحيتي
  ربي ربي

  نشيد الورد
  باسم هللا أحلى 

  ٠٠٠كالم
  ماما ماما
  أنا إنسان

ية
ثان

ة 
ض

رو
  

  الفاتحة
  الناس

  اإلخالص
  الفلق

  لالفي
  النصر
  المسد
  العصر
  التكاثر

  المسلم من سلم 
  رضيت با6 

عليكم 
  ٠٠بالصدق

بني 
  ٠٠٠االسالم

  إنما بعثت
  المؤمن للمؤمن

  أال أدلكم على
  ليس الشديد

  من كان يؤمن 

  هللا الخالق
  هللا القادر
  هللا المالك
  هللا الواحد

معاني سورة 
  اإلخالص

  الصوم
  الحج

  

  الطعام
  النوم

  االستيقاظ
  سيارةركوب ال
  اللباس

  طرح السالم
  بر الوالدين 

  الصدق
  حفظ اللسان

  التعاون
  حب الوطن

  النسب ال
  الصفات
  الهجرة

اإلسراء و 
  المعراج

  غزوة بدر 

من انزل 
  األمطار

  زهر الياسمين
أنا مسلم ال 

  اكذب
  أنا يا قوم مسلم

  أمي و أبى
  نشيد الورد 

  طلع البدر
  
  

ي
يد

مه
ت

  

  الفاتحة
  اإلخالص

  الناس
  الفلق

  قدرال
  الفيل
  العلق
  التين

  الماعون
  الهمزة
  الشرح
  الضحى

  ٠٠٠ياغالم
  ..إن 6 تسعا 

  ٠٠٠إنما بعثت
  ٠عليكم بالصدق

  ..أال أدلكم 
  المؤمن للمؤمن

المسلم أخو 
  المسلم

  
  
  

  هللا الخالق
  هللا القادر
  هللا المالك
  هللا الواحد

معاني سورة 
  اإلخالص

هللا  أسماء
  الحسنى

معاني اآليات 
 األولى من
  سورة النبأ

  الصوم
  الحج

  الصالة

الدخول والخروج 
  للمنزل

الدخول والخروج 
  للخالء

  الطريق والزيارة
الدخول والخروج 

  للمسجد
  بر الوالدين

  الصدق
  حفظ اللسان

  التعاون
  حب الوطن

  النسب
  الصفات
  الهجرة

اإلسراء و 
  المعراج

  غزوة بدر

من انزل 
  األمطار

أنا مسلم ال 
  اكذب

  أنا يا قوم مسلم
  سألتم إن

  أمي
  أبي 

  نشيد الوضوء
  روض األقصى

  
  

  ٤

  مقرر مادة مـادة القرآن الكريم
  

  سورة الفاتحة
ِحيـم ْحَمِن الرَّ   )١(بِسِم هللاِ الرَّ

ْحمَ )٢(الَحْمُد  Vِ َرّبِ اْلَعاَلِميَن  ِحيِم ـالرَّ ينِ )٣(ن الرَّ   إِيَّاَك نَْعبُُد   )٤(َماِلِك يَْوِم الّدِ
َراَط الُمْستَِقيمَ )٥(َوإِيِّاَك نَْستَِعينُ  يَن أَنعَْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر )٦(اهِدنَا الّصِ ِصَراَط الذِّ

آلّيِنَ    )٧(الَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوالَ الضَّ
  اإلخالصسورة 

ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ
َمـدُ  )١(قُْل ُهَو هللاُ أَحدٌ  ُكفُواً أَحٌد ، يَُكن لَّهُ  َولَمْ )٣(لَْم يَِلْد َولَْم يُولَدْ ) ٢(هللاُ الصَّ

)٤ (  
  سورة الناس

ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ
ِمن شر الوسواس )٣(إلَـِه النَّاِس )٢(َمِلِك النَّاِس )١(قُْل أُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس 

ي يَُوْسِوُس فيِ ُصُدوِر النَّاِس )٤(الَخنَّاِس    )٦(ِمَن الِجنَِّة َوالنَّاِس )٥(الذِّ
  سورة الفلق

ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ
  )٣(َو ِمن َشِر َغاِسٍق إَِذا َوقََب )٢(ِمن َشّرِ َما َخلَقَ )١(قُْل أَُعوذُ بَِرّبِ الفَلَِق 

  )٥(َو ِمن َشِرْ◌َحاِسٍد إِذا َحَسدَ )٤(ـِت فيِ العُقَدِ ـَو ِمن َشّرِ النَّفَّثَ 
  سورة المسد

ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ
َسيَْصلى َناراً )٢(َو َما َكَسبَ ، َمآ أَْغنَى َعنهُ َما لُهُ )١(ْت يََدآ أَبِي لََهٍب َو تَبَّ تَبَّ 

الَةَ الَحَطبِ ، َو اْمَرأَتُهُ )٣(َذاَت لََهبٍ  سدِ )٤(َحمَّ   )٥(فيِ ِجيِدَها َحْبٌل ِمن مَّ
  سورة النصر

ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ
ً  )١(الفَتْحُ  إِذا َجآَء  َنْصُر هللاِ  وَ    )٢(َو رأَيَت النَّاَس يَْدُخلُوَن فيِ ِديِن هللا أَْفَواجا

اَبا، فََسبح ِبَحْمـِد َربَِّك َو اْستَغِفرهُ إنَّهُ    )٣(َكاَن تَوَّ
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  ٥

  
  

  سورة الكوثر
ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ

  )٣(ن َشاِنئََك ُهَو األَْبتَُر إِ )٢(َفَصّلِ ِلَربَِّك َو انَحْر  )١(إِنَّآ أَْعَطيَناَك الَكْوثََر 
  سورة الماعون

ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ
ُب ِبال�ِديّن   َو ال َيُح�ُض َعَل��ى )٢(َف��َذلَك ال�َذي َي�ُدعُّ الَيِت��يَم  )١(أََرَءْي�َت الَّ�ذي يَُك��ذِّ

الَّ�ذيَن �)٥(اُهونَ الَّذيَن ُهْم َعن َصالَتِِهْم سَ )٤(َفَوْيٌل لْلُمَصلِّينَ )٣(َطَعاِم الِمسِكيِن 
  )٧(َو يَْمنَعُوَن الَماُعونَ )٦(ُهْم يُرآءُونَ 

  سورة قريش
ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ

���ْيِف ـَ���إل)١(ِإليل���ِف  قُ���َرْيٍش  فَْليَْعبُ���ُدواْ َربَّ َه���َذا )٢(ـِفِهْم ِرْحَل���ةَ الِش���تَاِء َو الصَّ
  )٤(م من َخْوٍف الَّذي أَطعَمُهم ِمن ُجوعٍ و َءاَمنَهُ )٣(الْبيَتِ 

  سورة الفيل
ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ

  )٢(أََلم َيْجعَْل َكْيَدُهْم ِفي تَْضِليٍل )١(أََلْم تََر َكْيَف فَعََل َربَُّك بأْصحاِب الِفيِل 
يٍل )٣(َو أْرَسَل َعَليِهم َطْيراً أََباِبيلَ  ن ِسّجِ َعْص�ٍف َفَجعَلَُهْم كَ )٤(تَْرِميِهم ِبِحَجاَرةٍ ِمّ

أُْكوٍل    )٥(مَّ
  الهمزةسورة 

ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ
أَْخَل�َدهُ ، َيْحس�ُب أنَّ َماَل�هُ )٢(، الَّذي َجَمَع َماالً و َع�دََّدهُ )١(َوْيٌل  ِلُكّلِ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ 

هللاِ الموَق��َدةُ   َن��ارُ  )٥(َو َم��آ أَْدَراَك َم��ا الُحَطَم��ةُ )٤(َك��الّ َليُنَي��َذنَّ ِف��ي الُحَطَم��ِة )٣(
  )٩(ِفي َعَمـٍد ُمَمـدََّدةِ  )٨(إِنَّها َعَلْيِهم ُمْؤَصَدةٌ  )٧(الَّتي تَطَِّلُع َعَلى األّْفئَدةِ )٦(

  سورة العصر
ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ

  تِ ـِلَح�ـالصَّ  إِالَّ الَّذيَن َءاَمنُ�وا َو َعِملُ�واْ )٢(إِنَّ اِإلنَساَن َلِفي ُخْسٍر  )١(َو اْلَعْصِر 
ْبرِ    )٣(و تََواَصواْ  ِبالْحَ◌ِق و تََواَصْواْ ِبالصَّ

  ٦

  سورة القدر
ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ

َلْيَل�ةُ اْلَق�ْدِر َخْي�ٌر ِم�ْن )٢(َو َم�آ أَْدَرَك َم�ا َلْيَل�ةُ اْلَق�ْدرِ  )١(إِنَّآ أَنَزْلنَـهُ ِفي َلْيَلِة اْلَق�ْدرِ 
وُح ِفيَها بإِذِن َربِِّهم ِمّن ُكّلِ أَْمرٍ تَنَزَّ  )٣(أَْلِف َشْهرٍ  َسلَـٌم ِهَي  )٤(ُل الَملَـَئَِكةُ َو الرُّ

  )٥(َحتَّى َمْطَلعِ الَفْجرِ 
  سورة العلق

ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ
َك اْق��رأْ َو َربُّ�� )٢(ـن َ ِم��ْن َعَل��ٍق ـ��َخَل��َق اِإلنسَ  )١(اْق��رأْ ِباْس��ِم َربِّ��َك الَّ��ذي  َخَل��َق 

  )٥(ـَن َماَ َلْم يَْعَلمْ ـَعلََّم اِإلنسَ  )٤(الَّذي َعلََّم باْلقََلمِ  )٣(األّْكَرمُ 
  سورة التين

ِحيـم ْحَمِن الرَّ   بِسِم هللاِ الرَّ
ْيتُ�وِن  َلَق�ْد َخَلْقَن��ا  )٣(َوَه��ـذا البََل�ِد األَِم��يِن  )٢(َو ُط��وِر ِس�يِنينَ  )١(َو التِّ�يِن َو الزَّ

      إِالّ الَّ��ِذيَن َءاَمنُ��واْ )٥(ـِفِلينَ ـ��ثُ��مَّ َرَدْدَن��ـهُ أَْس��فََل سَ  )٤(ِن تَْق��ِويمٍ ـَن ِف��ي أَْحَس��ـ��اِإلنسَ 
يِن  )٦(ِت فَلَُه��ْم أَْج��ٌر َغْي��ر ُ َمْمنُ��ونٍ ــِلَح��ـَو َعِملُ��واْ الصَّ  بَُك بَْع��ُد ِبال��ّدِ  )٧(فََم��ا يَُك��ذِّ

  )٨(ـِكِميَن ـأََلْيَس هللاُ ِبأَْحَكِم الحَ 
  سورة الشرح

ِحيـم بِسمِ  ْحَمِن الرَّ   هللاِ الرَّ
  )٣(الَّذي أَنقََض َظْهَركَ  )٢(َو َوَضْعَنا َعنَك ِوزَركَ  )١(أََلم نَْشَرْح لََك َصْدَرَك 

ف�إَِذا  �)٦(إِنَّ َم�َع العُْس�ِر يُْس�راً  )٥(فإِنَّ َمَع العُْسِر يُْس�راً  )٤(َو َرفَْعَنا لََك ِذْكَركَ 
  )٨(َك  َفاْرَغبَو إِلى َربِّ  )٧(فََرْغَت َفانَصْب 

  
  سورة االسراء

  :قال تعالى 
ُسبحاَن الَّذي أْسرى ِبعبِدِه َليالً ِمَن الَمسِجِد الَحَراِم إِل�ى الَمس�ِجِد األَقَص�ا الَّ�ذي ( 

  سورة اإلسراء) ١).(باَرْكنا َحْوَلهُ ِلنُِرَيهُ  ِمن آيِتنا إِنَّهُ ُهَو السَّمِيُع الَبِصيرُ 
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  ٧

  :ات القرآنية طرق تدريس السور و اآلي
    

  :أهـداف تدريس السور و اآليات القرآنية:أوالً 
  
 إتقان تالوة اآليـات القرآنية من حيث ضبط نطق الحروف و الحركات •
  .و السكنات قدر اإلمكان  •
  .معرفة المعنى اإلجمالي لآليـات •
  .حفظ السور المقررة  •
  .تمييز القرآن من كـالم الناس على أنه كـالم هللا تعالى •
  .حب القرآن في النفوس و تعظيمهغرس  •
  .اكتساب القيم و االتجاهات اإلسالمية الواردة في السور القرآنية  •
  .تقويـم ألسـنة المتعلمين •
  .  تنميـة الثـروة اللغـوية •

  :طـرق تجعل األطفـال يعظمون القرآن: ثانياً    
أثناء تعويدهم عـدم التكلم في أثنـاء القراءة والجلوس بسكينة و عدم العبث  •

  .التالوة
  .البـدء بالتعوذ دائما و بالبسملة في أول السـورة •
  .تعويدهم على وصف القرآن بالعظيم و الكريم و المبارك •
  

  :خطوات تدريـس المـادة:ثالثاً 
  

         مراجع�ة ال��نص القرآن�ي للوق��وف عل�ى أحك��ام ال��تالوة:  تحض�ير المربي��ة   -١
حت�ى يس�هل  عرض�ـه و حفظ�ـه  و حركات الضبط و المعاني و تجزئة ال�نص

  .    ووضع خطة الدرس

إمـا بذكر قص�ة ذات ص�لة باآلي�ات ،  أو ب�ذكر أس�باب الن�زول :  التمهيـد – ٢
أو بربط الـدرس السـابق بالالحق أو بإلقاء بع�ض األس�ئلة الت�ي تك�ون إجابته�ا 

  ٨

متصلة بحياة التالميذ أو متصلة بموضوع الدرس عل�ى أن يك�ون ه�ذا التمهي�د 
  .ا و مختصرا و يشكل منبها يشد األسماع و األبصارموجز

، و يستحسن  قراءة المربية النموذجية بوضوح و صوت مناسب للفصل - ٣
  .أن تقرأ من المصحف مباشرة ، حتى يعتاد األطفال رؤية المصحف

ق��راءة التالمي��ذ الجهري���ة خل��ف المربي��ة و تق���ف المربي��ة عل���ى رؤوس  - ٤
  .اآليات أو المواضع المناسبة 

تكرار القراءة الجهرية عل�ى األطف�ال حت�ى يغل�ب عل�ى الظ�ن أن بع�ض  - ٥
  .األطفال المجيدين قد حفظوا النص

  .الطلب من األطفال المجيدين القراءة الجهرية كمجموعة ثم كأفـراد - ٦
تش��جيع ب��اقي األطف��ـال عل��ى الق��راءة الجهري��ة كمجموع��ات ص��غيرة ث��م  - ٧

  .كأفراد
نته�اء م�ن ت�الوة اآلي�ة لع�دم تش�تيت يكون بعد اال الطفلتصحيح أخطاء  – ٨

  .الطفل 
  .اعتماد القراءة الجماعية في الفصل و في ساحة المدرسة بشكل متكرر - ٩

  .االستعانة بشريط فيه تالوة السورة و تكرار إسماع األطفال التالوة - ١٠
تق��يم المربي��ة حف��ظ ك��ل طف��ـل باالس��تماع إلي��ه منف��رداً م��ن طري��ق وض��ع  -١١

  .في سجل خاص سم الطفل الذي سبق أن استمعت إليهإشارة معينة أمام ا
، دون الخ��وض ف��ي مع��اني الكلم��ات ش��ـرح المعن��ى اإلجم��الي لآلي��ـات – ١٢

  . بالتفصيل 
تحبيب تالوة القرآن للطفل ، من طريق بيان ثواب و مكانة قارئ القرآن  -١٣

  .عند هللا تعالى 
  
  

  
  
  
  
  
  

Buzzframe.com : تحمیل المزید من الكتب



  ٩

  مقرر مادة الحديث النبوي الشريف
  

  : صلى هللا عليـه وسـلم قـال رسول هللا
  
  "تبسمك فـي وجـه أخيك لك صدقـه"  - ١

  رواه الترمذي                                                                     
  "المسلم من سـلم المسلمون من لسانه و يـده"  -٢ 

  رواه البخاري                                                                     
  رواه الترمذي "ليس المسلم بالطعان و اللعان و ال الفاحش وال البذيء"  -٣ 
  "رضيت  باللـه رباً و باإلسالم ديناً و بمحمٍد نبيـاً "  - ٤

  رواه الترمذي                                                                     
   ق يهدي إلى الـبر و إن الـبر يهدي إلى الجنةعليكم بالصدق فإن الصد -٥ 

"                                                           و ما يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند هللا صديقا
  بو داوودأرواه                                                                     

          اللـه و أن دمحماً عبده إالبني اإلسالم على خمس شهادة أن ال الـه  -٦ 
"                                                                               و رسوله و إقام الصالة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان 

  رواه مسلم                                                                        
  "إنمـا بعثت ألتمم مكـارم األخـالق "  -٧ 

  األدبرواه البخاري في                                                            
ً المؤمن للمؤمن كالبنيان يشـد ب - ٨   "عُضه بعضا

  رواه مسلم                                                                       
   
هللا تجده تجاهك،   احفظهللا يحفظك،   احفظ: يا غالم إني أعلمك كلمات  - ٩

إذا سألت فاسأل هللا،  و إذا استعنت فاستعن باV،  و اعلم أن األمـة لو 
لم ينفعوك إال بشيٍء كتبهُ هللاُ لك،  و إن اجتمعوا  اجتمعت على أن ينفعوك

على أن يضروك بشيٍء لم يضروك إال بشيٍء كتبه هللا عليك،  رفعت األقالم 
  رواه الترمذي  "و جفت الصحف

  

  ١٠

المؤمن القوي خيٌر و أحُب إلى هللا من المؤمن الضعيف و في كٍل "   -١٠ 
  رواه مسلم   "خـير

  
 "مائه إال واحداً من أحصاها دخل الجنة اسمان إن للـه تسعاً و تسعي"  -١١

 رواه البخاري
١٢- Vا�ؤمن ب�ان ي�ن ك�اره و م�و اليوم اآلخر فال يؤِذ ج Vمن كان يؤمن با  

و الي�وم اآلخر،فليك�رم ضيفه،وم�ـن  ك�ان ي�ؤمن ب�اV و الي�وم  اآلخ�ر ، 
  مسلمرواه                                          .فليقل خيراً أو ليسكت 

ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا و ال تؤمنوا حتى تحابوا ، أال أدلكم على  – ١٣
  رواه مسلم                         . شيء إذا فعلتموه تحاببتم ، أفشو السالم بينكم 

  .ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي ملك نفسه عند الغضب  – ١٤

  رواه البخاري                                                                       

خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى كلمتان  – ١٥
  .الرحمن ، سبحان هللا و بحمده ، سبحان هللا العظيم 

  رواه البخاري                                                                      

َمْن َكاَن ِفي َحاَجِة أَِخيِه، َكاَن . ْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم، الَ يَْظِلُمهُ َوالَ يُْسِلُمهُ اْلمُ  - ١٦
َوَمْن فَّرَج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبةً، فَّرَج lُّ َعْنهُ بَِها ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب . lُّ فِي َحاَجتِهِ 

.»هُ lُّ يَْوَم اْلِقيَاَمةِ َوَمْن َستََر ُمْسِلماً، َستَرَ . يَْوِم اْلِقَياَمةِ   
      رواه مسلم

  
 :مادة الحديث النبوي خطوات تدريـس

  
  :أهـداف تدريـس مادة الحديث النبوي: أوالً 

     و تمييزه عن  �تعريف األطفال بأقوال النبي  •
  .القرآن

  .تربية و تنمية الوازع الديني لدى األطفـال •
  .تنمية الثروة اللغويـة لألطفـال •
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  ١١

  �األطفال على اإلكثار من الصالة و السالم على رسول هللا  يدتعو •
  .تعليق القلوب بحب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص •
  .تهذيب النفوس و توجيه السـلوك •
  

  :خطوات تدريـس المادة: ثانيا 
  

          مراجع����ة ال����نص و ع����دم االعتم����اد عل����ى ال����ذاكرة ،:  التحض����ير  – ١
  .معانيهو معرفة معاني ألفاظه  ودالالت 

الهدف منه تش�ويق التالمي�ذ و ج�ذب اهتم�امهم ،م�ن طري�ق :  التمهيد - ٢
ذكر قصة تتعلق بنص الح�ديث أو ط�رح أس�ئلة له�ا عالق�ة ب�النص م�ن 

  .األحداث اليومية أو ذكر سبب الحديث أو مناسبة
           ق����راءة  المربي����ة لل����نص بوض����وح مظه����رة الحرك����ات: الع����رض  - ٣

        .اعي��ة لألطف��ال ث��م الزمري��ة ث��م الفردي��ة و الس��كنات ث��م الق��راءة الجم
  .و تبـدأ دائماً بالمجيدين

  .، دون التفاصيل  شـرح المعنى اإلجمالـي للحديث- ٤
  .الحرص على البـدء بـ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص– ٥
  .بشكل فردي  التقيـيم بتسميع األحاديث-  ٦

  

  
  

  
  
  
  
  

  ١٢

  مقرر مادة العقيدة
  

  يءاللـه خالـق كـل شـ
  

  .الخباز   ُخبَز ؟              ال’ من يَصنع
  .الخياُط ياَب ؟                من يصنُع الث

اُر   ؟              الخزانةمن يصنُع    .النجَّ
  الحـدَّاد؟                 السيفمن يصنُع 

   
  

  .من خلَق ُعيوننـا لـنرى بها ؟      اللـه سبحانه و تعالـى
  .اللـه سبحانه و تعالـى  نسمَع بها  ؟     من خلَق آذاننـا ل

  .من خلق أسناننا لنأكل بهـا ؟       اللـه سبحانه و تعالـى
  .من خلق ألسنتنا لنتكلم بها  ؟       اللـه سبحانه و تعالـى

  الحمد و الشكر V تعالى                      
  

  .اللـه سبحانه و تعالـى من خلق السمواِت و األرَض ؟   
  .من خلق االنسان و الحيوان ؟      اللـه سبحانه وتعالـى

  .اللـه سبحانه و تعالـى   من خلق الشمَس و القمَر ؟      
  الحمد و الشكر V تعالى                     

  
  اللـه قادٌر على كـل شـيءٍ 

  
  .هللا تعالـى حفظ النجوَم و الكواكَب من السقوطِ 

  .كيف تطـيرهللا تعالـى علَّم الطيور 
  .هللا تعالـى علَّم األسماك كيف تسبحُ 

  .هللا تعالـى يفجُر الينابيَع من األَرِض فتجري أنهارً 
      هللا تعالـى يرسُل الرياَح فتسوُق السحاَب محمالً باألمطار لتروي الحقولً 

  .و الغاباتِ 
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  .هللا تعالـى يُنبُت من البذرةِ الصغيرة شجرة كبيرةً 
  . ُل الزهرةَ الجميلة إلى ثمرة حلـوة  هللا تعالـى يُحوِّ 

  اللـه تعالـى قـادٌر على كـّلِ شـيء
   
  اللـه مالـك كـل شـيءٍ  
  

  .Vِ تعالـى                           السماء و مـا فيها من شمٍس و كواكَب لمن 
  .V تعالـى           األرض و ما فيها من ُسهول و جبال و بحاٍر و أنهارٍ لمن 

  .V تعالـى                                  اإلنساَن و الحيواَن  النبـاْت ملكٌ من ل
  .V تعالـى                                   كّل ما في السموات و األرض لمن 

  .اللـه تعالـى مالـك كـل شـيءٍ  
             

  معانـي سـورة اإلخـالص
  

  .رهاللـه تعالـى واحٌد ال الـه غـي
  .اللـه إلى جميُع المخلوقـات تحتاج

  .اللـه تعالـى غنٌي ال يحتاُج إلى أحد 
  )هللا تعالى ال يحتاج لالبن أو البنت(.ابن وال بنتاللـه تعالـى ليـس لـه 
  )هللا تعالى ال يحتاج لألب أو األم.(أب أو أم اللـه تعالـى ليـس لـه 

  .اللـه تعالـى ليـس لـه شبيـه
                                 

  أسـماء اللـه الحسـنى 
  :قال هللا تعالى 

حمـ����ـلُم الغي����ِب و الشَّهــ����ـهَ إالَّ ه����َو عـ����ه����َو هللاُ ال����ذي ال إل ـُن ـ����ـَدةِ ُه����َو الرَّ
حيم ُم الُم�ْؤمُن الُمه�يٍمُن ـهَو هللاُ الَّذي ال إلـهَ إِالَّ ُهَو الَملُك القُ�دُّوُس السَّـل�)٢٢(الرَّ

ا يُشِركونَ العَزيُز الَجبَّ  ـلُق الب�اِرىُء ـُهَو هللاُ الخ) ٢٣(اُر الُمتََكـبُِّر ُسبحاَن هللاِ عمَّ
ُر ل�ـهُ األَس�ـماُء الُحس�نى يَُس�بُِّح ل�ـهُ م�ا ف�ي السَّم� واِت  و األَرِض و ُه�َو ـالُمَصّوِ

  سورة الحشر). ٢٤(العَزيُز الَحكيمُ 
  

  ١٤

  خطوات تدريـس مادة العقيـدة
  

  :المادةأهـداف تدريـس : أوالً 

تثبيت العقيدة الدينية الصحيحة في نفوس التالميذ و ذلك بإثب�ات وج�ود  •
  .الخالق من طريق البراهين الفطرية و العقلية المناسبة لسـن األطفال

           تعري���ف األطف���ال إل���ى ص���فات الخ���الق  م���ن خ���الل آي���ات الص���فات •
  .و األسماء الحسنى

  .غـرس محبة الخالق في نفـوس األطفـال  •
  .األطفـال على طاعة هللا و الثبات على الدين حث •

  
  :خطوات تدريـس  المادة: ثانياً 

  
تحض��ير المربي��ة،  بوض��ع خط��ة ال��درس مكتوب��ة،  م��ن تمهي��د و س��ـير  - ١

  ، م���ن ص���ور أو قص���ة مص���ورة ، ال���درس و التق���ويم و ت���أمين المس���تلزمات
لوب��ة ض��ع األس��ئلة المحتمل��ة و األجوب��ة المطتو و غي��ر ذل��ك  أش��رطة في��ديو

  .المناسبة لها مسبقا
و فيه تثـير اهتمام األطف�ال للموض�وع ،  إم�ا ب�ذكر نعم�ة م�ن  :التمهيد  -٢

ت���رتبط بالموض���وع كنعم���ة العق���ل و الص���حة أو ب���ربط  الت���ي نع���م هللا
الموض��وع بمناس��بة ديني��ة أو حادث��ة اجتماعي��ة تك��ون باب��اً لل��دخول ف��ي 

  . الموضوع
ثل�ة حي�ة للعقي�دة عرض الدرس بأسلوب واض�ح و مش�وق و ض�رب أم  -٣

غاي��ة ف��ي الق��وة و الوض��وح و االس��تفادة م��ن الس��يرة النبوي��ة و قص��ص 
 ً   .القرآن و سـيرة الصحابة مما يصور العقيدة واقعاً حيـا

من المهم التركيز عل�ي إث�ارة العاطف�ة الديني�ة و جع�ل األطف�ال يحب�ون   -٤
هللا تع���الى و يجلون���ه و يعظمون���ه و يطيعون���ه و تعتم���د المربي���ة عل���ى 

  .وب الترغيب و تبتعد ما أمكن عن أسلوب الترهيب أسل
فسح المجال لألطف�ال لط�رح األس�ئلة و االس�تماع جي�داً له�م و إج�ابتهم   -٥

لب���ق إن  بأس���لوب، و ال يض���ر تجاه���ل بع���ض األس���ئلة عنه���ا بوض���وح
  .احتاجت لذلك ،و يحظر كل الحظر أن تجيب إجابة خاطئة
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  ١٥

  .حفيظها لألطفالالتركيز على ُجمل معينة هي مفاتيح المادة و ت -٦
  .بطرح أسئلة على األطفال للتأكـد من استيعابهم: التقييم   -٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٦

  اداتمقرر مادة العب

  الصـالة 
  
  .أعمـال الوضـوء  - ١

       
  البسـملة      
  غسـل الكفين      
  المضمضة     
  االستنشـاق     
  غسـل الوجـه     
  غسل اليدين مع المرفقين      
  مسـح الرأس     
  مسح األذنين     
  غسل الرجلين مع الكعبين     

   
  )تحفيظ نشـيد الوضوء (    
  

  :دعـاء التوجـه-  ٢     
وجهُت وجهي للذي فطر السماوات و األرض حنيفاً مسلماً و مـا أنـا من "     

المشركين إن صالتي و نُُسكي و محياي و مماتي للـه رّبِ العالمين و بذلك 
  .و أنـا من المسـلمينأُمرُت 

  :التشهد   -٣
  التحيات المباركات الصلوات الطيبات للـه،   " 

  السالم عليك أيها النبي و رحمة هللا و بركات      
  السالم علينا و على عباد هللا الصالحـين      
  .أشهد أن ال إلـه إال اللـه و أشهُد أن دمحماً عبده و رسوله     
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  :يميةالصالة اإلبراه - ٤
اللهم صل على محمٍد و على آل دمحم كما صليت على إبراهيم و آل     

إبراهيم،و بارك على محمٍد و على آل دمحم كما باركت على إبراهيم و على آل 
  .إبراهيم ،  في العالمين إنك حميد مجيد

       
  الصلوات الخمس   و عـدد ركعاتها  - ٥

      
  عتـانالصبح                     رك     
  الظهر                      أربع ركعات     
  العصر                     أربع ركعات     
  المغرب                    ثالث ركعات     
  العشاء                    أربع ركعات     

  
  :كيفيـة أداء صالة ركعتين - ٦
  

  ).الصدر مع رفع اليدين ثم وضعها تحت ( النية وتكبيرة اإلحرام  -١
  .دعـاء التوجـه  -٢
  .قـراءة الفاتحة ثم سورة قصيرة -٣
  )سبحان ربي العظيم .(الركـوع و التسـبيح فيه  -٤
  .)سمع هللا لمن حمده ربنا و لك الحمد (االعتدال مع الذكر   -٥
  ).سبحان ربيَّ األعلى ( السجود و التسبيح فيه   -٦
  .فيـه الطمأنينةالجلوس و   -٧
  .هاالثانية و التسبيح في ةالسجد  -٨
 .القيام للركعة الثانية  -٩

  .ولى متابعة الركعة الثانية كاأل  -١٠
  .قراءة التشهد و الصالة اإلبراهيمية في جلوس الركعة الثانية  -١١
  )السالم عليكم و رحمة اللـه .( ةالتسليم يمنة و يسر -   ١٢
  
  
  

  ١٨

  الصــيام 
  

  شهر نزول القرآن شـهر رمضـان
  

ُك جبريل َعلَْيه السَّالُم القرآن من السَّماء في شهر رمضان المبارك َحَمَل المال
  .و علَّمهُ للنبّي صلّى هللاُ عليِه و سلََّم في غار ِحـراء 

  
  شـهر رمضـان شهر العبادة

  .     في شهر رمضان يُكثر المسلموَن من العبادةِ و الصَّالةِ و قراءةِ القُـرآن 
  شـهر رمضـان شهر اإلحسان 

  كثر المسلمون من َعَمِل الخير فيُطْعمون الفُقراءَ في شهر رمضان المبارك يُ 
  .و يساعدون المحتاجينَ 

  
  شـهر رمضـان شهر الجهاد و االجتهاد

اس دين   في شهر رمضاَن كان المسلمون األوائُل يجاهـُدون و يعلُّمـون النـَّ
  .اإلسالم

  
  شـهر رمضـان  

  .ساناإلحو العبادِة  و شهر  القـرآنِ                       
    .شهر االجتهاد و الجهاد و العمـل                       

                               
  الصـومكيفية 

يستَيِقُظ المسلموَن في آِخِر الليِل فيأكلون الّسُحوِر ثمَّ ينتِظروَن طلوَع الَفْجِر 
  .فيبدأُ صْوُمُهْم و يصلّون صالة  الَفْجرِ 

  
  .النهار ألَن هللاَ أَمرهم بالصوم يصـوُم المسلموَن َطَوالَ 

  .فال يأكُل المسلموَن و ال يشربوَن حتَّى تْغُرَب الشمسُ 
  

ائِموَن و َيفرُح المسـلمون   .بعَد رمَضاَن يأتي عيـُد الِفْطـِر َفيفِطُر الصَّ
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  ١٩

  أنشـودة أهـالً وسهالً يا رمضان
  

  قـرآنأهـالَ وسهـالً يا رمضـان                 شرفـت يا شهـر ال
  قـم وحـِد الـدائـــم              يـا أيـها النـائــــم             

ائِـــم                فـي لَيلــه قـائِـــم         و المســلم ُ الصَّ
  َو اللــه َيْجزيـه الغُفـران

  ...أهـالً و سهـالً يا رمضـان  
  ـاعيـاً ِلرضـــاهيـا س           يـا ُمؤِمنـاً بـاللــــه            
  و اللــهُ جــلَّ ُعــاله           حـٌق َعليـَك زكـــاة           

  بالبِـّرِ يـأُْمـُر َو اإلحسان
  ...أهـالً وسهـالً يا رمضـان  

  بتــالوةِ الــذكـــرِ         يا طـالـب األجـــِر               
  ي َليلـِة القَــــْدرِ فـ          و الحمــِد و الُشـْكــِر          

  
  :قال هللا تعالى 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم لَعَلَُّكْم  َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَلْيُكْم الّصِ
َّقُونَ  ْن أَيَّاٍم أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ مِ )١٨٣(تَت

َع َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَهُ َوأَْن  أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْدَيةٌ َطَعاُم ِمْسِكيٍن فََمْن تََطوَّ
َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن ) ١٨٤(تَُصوُموا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ 

اٍت ِمْن اْلُهَدى َواْلفُْرَقاِن فََمْن َشِهَد ِمْنُكْم الشَّْهَر فَْلَيُصْمهُ َوَمْن ُهًدى ِللنَّاِس َوبَيَِّن
ُ بُِكْم اْليُْسَر َوَال يُِريُد بُِكْم  َّl َكاَن َمِريًضا أَْو َعَلى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد

َ َعَلى َما َهَداُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن  اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ َوِلتَُكبُِّروا َّl)١٨٥(  
  سـورة البقرة                                                                      

من صـام رمضان إيماناً و احتسـاباً : "  قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
  .و مسلم رواه البخاري" ُغِفَر له ما تقدم من ذنبـه

  إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة:   قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
  .و غلقت أبواب النـار  و صفدت الشياطين 

  
اللهم لك ُصمت و على رزقَِك أَفطرت ذهب الظمـأ و ابتلت العروق :" الدعـاء

  .و ثبَت األجُر إن شاَء هللا 

  ٢٠

  الزكاة
  

  اءالزكاة حق الفقراء في مال األغني
  

  الذي يدفع الزكاة يشكر هللا تعالى
  

  الزكاة تجعل الفقير يحب الغني
  

  المزكي يحبه هللا تعالى و يحبه الناس
  

  الزكاة تزيد المال و تنميه
  
  

  قصة صوت في سحابة
  

ُ َعلَيِه َوَسلَّم قال َّl َعنهُ عن النبي َصلَّى ُ َّl بينا <: َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ  َرِضَي
. اسق حديقة فالن: بفالة من األرض فسمع صوتاً في سحابةرجل يمشي 

فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد 
استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء 

فالن، لالسم الذي سمع في : يا عبد lَّ ما اسمك؟ قال: فقال له. بمسحاته
إني سمعت صوتاً في : يا عبد lَّ لم تسألني عن اسمي؟ فقال: فقال له. لسحابةا

: اسق حديقة فالن السمك فما تصنع فيها؟ فقال: السحاب الذي هذا ماؤه يقول
أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي 

.َرَواهُ ُمسِلمٌ > ثلثاً، وأرد فيها ثلثه  
.األرض الملبسة حجارة سوداً : >الحرة<  
  هي مسيل الماء: بفتح الشين وإسكان الراء> الشرجة<و 

  معنى تنحى قصد 
  ِمْجَرَفة، َرْفش: ِمْسَحاة 
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  ٢١

  الحرة أرض بها حجارة سود كثيرة) حرة(
  أنفقه على الحديقة: أرد فيها ثلثه 

  
  

 قصة أصحاب الجنة
 

َوَال )١٧(ْصَحاَب اْلَجنَِّة إِْذ أَْقَسُموا لََيْصِرُمنََّها ُمْصِبِحينَ إِنَّا بَلَْوَناُهْم َكَما بَلَْونَا أَ 
َفأَْصبََحْت )١٩(فََطاَف َعلَْيَها َطائٌِف ِمْن َربَِّك َوُهْم نَائُِمونَ )١٨(يَْستَثْنُونَ 

ِريمِ  ٢١(فَتََناَدْوا ُمْصبِِحينَ )٢٠(َكالصَّ ) 
أَْن )٢٣(فَاْنَطلَقُوا َوُهْم َيتََخاَفتُونَ )٢٢(ِرِمينَ أَِن اْغُدوا َعلَى َحْرثُِكْم إِْن ُكْنتُْم َصا

ا َرأَْوَها )٢٥(َوَغَدْوا َعلَى َحْرٍد َقاِدِرينَ )٢٤(َال يَْدُخَلنََّها اْليَْوَم َعلَْيُكْم ِمْسِكينٌ  فَلَمَّ
.سورة القلم) ٢٧(بَْل نَْحُن َمْحُروُمونَ )٢٦(َقالُوا إِنَّا َلَضالُّونَ   

 
كانوا من أهل : ء قد كانوا من أهل اليمن، وقيلذكر بعض السلف أن هؤال

الحبشة وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكان يسير فيها سيرة حسنة، 
 فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه، ويدخر لعياله قوت سنتهم،

لقد كان أبونا أحمق، إذ كان : ويتصدق بالفاضل، فلما مات وورثه بنوه قالوا 
هذه شيئاً للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا، فلما عزموا  يصرف من

رأس المال (على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب lّ ما بأيديهم بالكلية 
  فلم يبق لهم شيء) والربح والصدقة

هكذا عذاب من خالف أمر lّ، وبخل بما آتاه lّ وأنعم به عليه، ومنع حق  
   .عقوبة الدنيا وعذاب اآلخرة أشق وبّدل نعمة lّ كفراً، هذهالمسكين والفقير، 

وهي البستان } كما بلونا أصحاب الجنة{أي اختبرناهم } إنا يلوناهم{: التفسير
أي } إذ أقسموا ليضرمنها مصبحين{المشتمل على أنواع الثمار والفواكه، 

يتصدقوا منه  حلفوا ليجذذن ثمرها ليالً، لئال يعلم بهم فقير وال سائل، وال
فطاف عليهم طائف من ربك وهم {أي فيما حلفوا به، } وال يستثنون{بشيء، 
أي كالليل } فأصبحت كالصريم{أي أصابتها آفة سماوية، } نائمون

أي وقت الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى } فتنادوا مصبحين{األسود،
أي تريدون } نأن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمي{أي القطع، ) الجذاذة(

فانطلقوا وهم يتخافتون أن ال يدخلنها اليوم عليكم {الصرام، كان حرثهم عنباً، 

  ٢٢

أي يقول بعضهم لبعض بحيث ال يُْسِمعُون أحداً كالمهم ، ال تمكنوا } مسكين
أي قوة } وغدوا على حرد{: اليوم فقيراً يدخلها عليكم، قال تعالى

فلما رأوها قالوا إنا {ومون، أي عليها فيما يزعمون وير} قادرين{وشدة،
أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها، وهي على الحالة التي قال lّ } لضالون

، قد استحالت عن تلك النضارة والزهوة وكثرة الثمار، إلى أن  عزَّ وجلَّ
صارت سوداء مدلهمة ال ينتفع بشيء منها، فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، 

أي قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها، ثم تيقنوا } لضالونإنا {: ولهذا قالوا
أي بل هي هذه، ولكن نحن ال حظ لنا } بل نحن محرومون{أنها هي فقالوا 

   )من تفسير ابن كثير.(وال نصيب
 

                                        

  الحـج
  

  الكعبة قبلة المسلمين
  

ه السـَّالم الكعبةَ في َمّكةَ ِليَُحجَّ النَّاَس إِليها و بنَى نَبيُّ هللاِ إِبراهيم عليـ
يُزوُروهـا ،  و يُطوفـوا حولها و قَـْد ساعده في بناِئها ولـدهُ إسـماعيل عليـه 

  .السـَّالم
  

هون إليها حيَن يُصلُّوَن،  و تَقَُع وَسـط  صارت الكعبـة قْبـلة للُمسـلميَن يتَوجَّ
  .المسجد الَحَراِم في مكـة

  
عندما يحجُّ المسلموَن أَو يَزوروَن المسجَد الحراَم يطوفوَن حوَل الكعبِة و حين 

  .يُصلوَن يتجهون نحوها
  

  مـوقـع الكعبــة
  .مكـةُ مدينـةٌ عظيمـةٌ مـن ُمـُدِن الِحجـاز

  .َيقَـُع فـي واٍد من أوديتهـا المسـجد الحـرام
فةُ فـي المسـجد الحـرام   .تقـُع الكعبـةُ المشـرَّ
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  ٢٣

  
  اسـتعداد المسـلمين للَحج

  
ـوَن على الَخيِل و الِجماِل  و كان بعَضُهم يُسافُِر على  كان المسلموَن يَُحجُّ

  .األقـدامِ 
وَنَ◌ بالطائرات و البواِخِر و الِقطـاراِت والسـيارات   .َو صـاَر المسلموَن يحجُّ

  
  :قال هللا تعالى 

  
طاَع إِليِه َسبيالً َو من َكفََر فإَِن هللاَ َغنيٌّ و للـِه َعلَى النَّاِس ِحجُّ البَيِت من اسـتَ ( 

  من سورة آل عمران) ٩٦(اآلية ). عِن العالميَن 
  
  :التلبيـة 

  
  :  يكثر الحجاج من التلبية في الحج و هي 

  لبيـَك اللهم لبيـك                       لبيـَك ال شـريَك لَك لبيـك
  ال شــريك لـك       إنَّ الحمـَد و النعمة لك و الُملك    

  
  : تكبيـرات العيـد 

  
  اللـه أكـبر اللـه أكـبر اللـه أكـبر  
  ال  إلـه إال اللـه  
  .هللا أكبر هللا أكبر و V الحمد 
  
  
  
  
  
  

  ٢٤

  خطوات تدريـس العبـــــادات
  

  :أهـداف تدريـس المادة :أوالً 

  .التعرف إلى أهمية و فضل و أجر العبادات -٢
  .أدائهاالتعرف إلى كيفيـة  -٢
  .أداء بعض العبادات قـدر اإلمكـان -٣
  .تبيـان الحكمة من العبادات -٤
  

  :خطوات تدريـس المادة: ثانياً 
دراسة الموض�وع و اإلحاط�ة ب�أكبر ق�در ممك�ن :  تحضير المربية  -١ 

من المعلومات حول�ه لإلجاب�ة ع�ن أس�ئلة محتمل�ة م�ن األطف�ال و إلغن�اء 
تجهيز الصور و الكاسيت أو الفيديو عملية العرض و يشمل التحضير ، 

و غيرها من وسائل اإليضاح التي تناسب الموض�وع و ينبغ�ي اس�تغالل 
يراعى تعليم الوضوء وق�ت  و المناسبات مثل شهر رمضان و أيام الحج

  .الطقس الدافئ
         تشويق األطفال للموضوع بفتح نقاش أو رواية قصة: التمهيـد  -٢

  .أو عرض صورة
حوار بين أب  ( .ع الفقهي بأسلوب قصصي ما أمكن عرض الموضو  -٣

  )و ابنه
  .عرض فيلم فيديو عن أعمال العبادات إن أمكن  -٤
  .تدريب عملي إذا أمكن خاصة فيما يتعلق بالوضوء و الصالة   -٥
  .التركيز على اآليات و األحاديث و الجمل المفاتيح  -٦
  .تحفيظ األطفال اآليات و األحاديث و الجمل المفاتيح -٧
 .أمكن   ها ماالحكمة من فضل العبادات و تبيان -٨
  .اختيار أناشيد مناسبة وتحفيظها لألطفال  -٩

  .من طريق طرح األسئلة المتنوعة و مراقبة أداء بعض العبادات التقييـم -١٠
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  ٢٥

  سـيرهمقرر مادة ال
  :دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نبيي

  
شيٍء و المسلمون هللاُ خاِلُق ُكّلِ شيٍء و مالُك ُكِل شيٍء و قادٌر على ُكَل 

يعبُُدوَن هللاَ سبحانَه و تعالى و يُطيعونَه و يَُصلوَن لَهُ أرسَل هللاُ النبيَّ دمحماً إلى 
الناِس حتَّى يُعَلَّمُهم أموَر دينِهم  و يُبيَن لُهم طريَق الخير فيتبعُوه،  و طريق 

الناَس على دين و دمحم صلى هللاَ عليه وسلم هو الذي َدلَّ . الشّرِ فيبتَِعدوا عنهُ 
اإلسالم و َعلََّمُهم الديَن و أفَهَمُهم القرآن،  و المسلمون يحبُّوَن النبيَّ صلى هللاَ 

  .عليِه وسلم و يطيعونَهُ 
  

  هللا ربي و دمحم نبيّي 
  

  قصة مولد النبي دمحم صلى هللاً عليه وسلم
  

رهة فيه في مكة المكرمة ، في يوم االثنين من العام الذي أراد أب �ولد النبي
  .أن يهدم الكعبة ،فأهلكه هللا تعالى ، و سمي هذا العام ، بعام الفيل 

مازالت حامالً به ، فولد  آمنة ، لما كانت أمه �والد سيدنا دمحم  عبد هللا  توفي
  .، فكفله جده عبد المطلبعليه الصالة و السالم يتيماً 

  .حليمة السعدية  �رضعت سيدنا دمحم أ
  ) .أم أيمن ( بركة كله و شربه اعتنت بنظافته و أ

و هو مازال صغيراً ، ثم مات أيضاً جده عبد المطلب ، فكفله  �ماتت أمه 
  . عمه أبو طالب ، فرباه حتى أصبح شاباً 

عمل سيدنا دمحم برعي الماشية و هو صغير ، ثم عمل بالتجارة عندما كبيراً  
  .مع عمه أبو طالب 

  .هللا تعالى منها األوالد و البنات  من سيدتنا ، خديجة ، و رزقهتزوج 
   
  
  

  ٢٦

  النبّي دمحم صلى هللاً عليه وسلمبتعريف       
  
  .َعْبُد هللاِ بُن عبِد الُمطَّلبْ :  أبُو النَّبيّ    

  .آِمنـَةُ بِنـُت َوهـبِ :  أُمُّ النبيّ 
  .‘َحليمـةُ السَّعدي:  ُمرِضعَةُ النَّبيّ 
  )أم أيمن( بَركة : حاضنة النبي 

  .َعبـُد الُمطَِّلـب: لنَّبيّ َجدُّ ا
  .حمزةُ و العباُس و أبو طالبِ :  من أعماِم النَّبيّ 

قُريٌش،  و كانت تَشتِغل بالتجارةِ و تحمُل البضائَِع في قوافِل : قبيلةُ النَّبيّ 
  .على الجمال

  .َخديجةُ رضَي هللاَ عنها:  أولى زوجاِت النَّبيّ 
  .َعبد هللاِ و إبراهيم القاِسْم و: أوالُد النبَّّي من البَنين
  .فاطمةُ و رقيةُ وزينُب و أم كلثُومٍ : أوالُد النَّبّي من البنات

أبو بكٍر و ُعمُر و ُعثماُن وعليٌّ رضي هللا تعالى :  من أصحاِب النَّبيّ 
  .عنهم أجمعين

  .في َمَكةَ المَكرمـة: ُوِلـَد النَّبّي 
رة:  و تُوفي النَّبيّ    .ملسو هيلع هللا ىلص.   في المدينـِة المنوَّ

  
  

  في غـار حـيراء
  

كاَن محمُد بُن َعبِد هللاِ يَخرُج إلى َجبٍَل قرب  مكة فيه غاُر حيراٍء و كان 
يجلُس في الغاِر و يتفكر في خلق السماواِت و األرِض و ما فيهما من 

   ،شمِس و قمٍر و نجوم و جباٍل و أوديٍة و أنهاٍر و نباٍت و إنساٍن و حيوان
و ف�ي .خلوقاِت خ�الٌق عظ�يمِلهذِه الم وُل في نفسِه ال بدَّ و أن يكونقُ و كاَن ي
د يفكر في المخلوق�اِت َس�ِمَع ص�وتاً ينادي�هِ  يوٍم من ي�ا : األياِم بينما كان محمَّ

  .ُمحّمُد ،  اقـرأ
د ال يعرُف القراءةَ و الكتابةَ فيقولُ  ما أنا بقاِرىء أي ال أعرُف : َولكنَّ ُمحمَّ

  .القراءةَ 
  .اقـرأ: يه الَصوُت من جديٍد يأت 
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  ٢٧

ٌد َمَرةًٌ◌ أخرى    .ما أنا بقارئ: و يُجيُب ُمحمَّ
اقرأ . َخلََق اإلنساَن من َعلَق. اقرأ باسِم َربَِك الذي َخلَق: فيقوُل َلهُ الصوُت 

  .َعَلَم اإلنساَن  ما لم يعلم. الذي َعلََّم بالقََلم. و َربَُّك األكَرمُ 
��ُب م��ن الص��وِت ال��ذي َس��ِمَعهُ فتش��ّجعُه و ي��ذَهُب دمحم إل��ى زوجت��ِه   و يتعجَّ

  .زوَجتهُ و تُبِشرهُ بأنه سيكوُن نبّي هذِه األمة
  

  النبّي الذكيُّ العاقلُ 
  

اَن كاَن النَّبّي صلى هللاُ عليه وسلّم يُصلُح بيَن النَّاِس إذا اختلفوا و ك          
  .بينَُهم  الناُس يعُودوُن إليِه ليحكم

يلِة قُريش و هم يُعيدوَن بَناِء الكعبِة، و طلَب كلُّ شيخٍ منُهم اختلَف ُشيوُخ قب
: أن ينال هو الشرَف العظيَم بوضعِ الحجِر األسوِد في مكاِنِه،  ثم قالوا

  .نَُحِكُم بينَنا أول من يدخل علينا
د إلى الكعب�ِة فن�اُدوهُ و ق�الوا �ٌد الص�ادق األم�يُن يحك�ُم : و جاَء ُمحمَّ ه�ذا محمَّ

وا عليِه أمَر الخالفِ بيَننا،   فحمَل الحجَر األسوَد َو ّوضعهُ في رداٍء . و قصُّ
داء ِليرفَعُ�وا الَحَج�َر  واسعٍ ثمَّ أمَر ُكَل شيخٍ م�نُهم أن يُمس�َك بِط�رٍف م�ن ال�ّرِ
وا بالّرأي،  و لما دنا الّرجاُل من موِضعِ  األسوَد ُكلُُّهم َففَِرُحوا بالُحكِم و ُسرُّ

  .َلهُ ُمَحّمٌد بيدِه الطاهرةِ َو َوَضَعهُ في مكاِنهِ الحجِر األسَوِد َحمَ 
  

ٍد النَّبّي الذكي العاقـلِ    .صلى هللاُ على سيِِدنا ُمَحمَّ
  

  النبيُّ النَّظيُف الطاِهرُ 
  

  .كاَن النَّبيُّ صلى هللاُ عليه وسلم يغسل جسَمهُ و ينظُف ثيابه بالماء
  .لّم أظفاَرهُ و كان ملسو هيلع هللا ىلص يَمِشُط َشعَرهُ و يَُق 

واك   .و كاَن صلى هللاُ عليه و سلم ينظف أسنانه بالّسِ
و كان صلى هللاَ عليه وس�لم إذا جل�َس أو ص�لى أو ن�اَم اخت�اَر ل�ذلَك المك�ان 

  .النظيَف و الموِضَع الطَّاِهرَ 
   

  .صلى هللا على سيدنا محمٍد النَّبّيِ النظيِف الطَّاهرِ 

  ٢٨

ادق األمينُ    النبّي الصَّ
  

  .لنَّبّي صلى هللاُ عليه وسلم إذا ّحدََّث الناَس َصَدقَ كان ا    
  .و إذا سأله أحٌد عن شيٍء أجابهُ بصدقِ 

           و ك��ان النَّب��يُّ ص��لى ال��هُ علي��ه وس��لم يش��تغل ل��بعِض أه��ِل مك��ةَ ف��ي التج��ارة
  .و كاَن َعَمله َيعوُد عليه وعلى التجارةِ بالّربحِ 

 شاءواوالَُهم عندهُ ثم يستردونها متى و كاَن بعُض أهِل مكة يضعوَن لديه أم
  .فيرّدها إليِهم كاملـةً 

  
ادق األمين ٍد النَّبّي الصَّ   .صلى هللاُ على َسيِّدنا ُمحمَّ

  
  النَّبّي المتواضع

  
  .كان النَّبّي صلى هللاُ عليه وَسلََّم ُمتواِضعاً ال يتََكبَُّر على أحدٍ 

  .خَ كاَن يُصِلُح نَْعَلهُ و يَمَسُحهُ إذا اتَّسّ 
  .و كان إذا اشترى من السُّوِق شيئاً َحَملهُ إلى بيِتهِ 

         وك��ان َيحل��ُب الشَّ��اةَ الت��ي عن��دهُ ِبي��ِدِه ِليش��َرَب م��ن َحليبه��ا و  يَس��قي أهَل��هُ 
  .و أصحاَبهُ 

  
ٍد النَّبّي المتواِضعِ العَظيم   .صلى هللاُ على َسيِدنا محمَّ

  
  النَّبّي الُمسامح الَحليم

  
و ك�ان يَعف��و ع�ِن األش�راِر ال��ذيَن .  ال يُ�ؤذي أح��داً م�ن الن�اِس ك�ان النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص

  .يُؤذونهُ 
                   ف���إذا س���بَّهُ الكفَّ���اُر ال يَُس���بُّهم و ال يغض���ُب عل���يِهم ،  َب���ل ك���ان يُس���اِمَحُهم

  .و يدعوُهم ِلَيصيروا ُمسِلميَن طيّبيَن صالحينَ 
  

  .المسامح الَحليمِ  صلى هللاُ على سيدنا محمٍد النبيّ 
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  ٢٩

  النَّبّي القائـدُ 
  

و كان يقوُد ُجيُوَشُهم . كان النَّبّي صلى هللاُ عليِه وسلم يُنِظُم شؤوَن المسلمينَ 
و     ليُجاِه���دوا ف���ي َس���بيِل هللاِ،  و يقاِت���ُل الك���افريَن ال���ذيَن يظلم���وَن الن���اسَ 

ف�ي س�بيل هللاِ ينشروَن الجهل بينَُهم،  و ك�ان ص�لى هللاُ علي�ه وس�لم بجه�ادِه 
  .ينُشُر اإلسالم و يُسِعُد النَّاَس باإليماِن و الِعلِم و العَملِ 

  
د النَّبّي القائـد    .صلى هللاُ على سيّدنـا محمَّ
  

  الهجـرة
  
أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابهُ بالهجرةِ إلى يثرب س�راً حت�ى ال تش�عر به�م ق�ريش  

و س�لم م�ع أب�ي بك�ٍر الص�ديق بع�د  و هاجر النبي صلى هللا عليـه. فيؤذوهم
أن أمر علياً بن أبي طالب أن ينام في فراشه و أن يرد األمانات إلى أهله�ا 

  .في مكة
  

اجتمع كفاُر قريش يري�دون قت�ل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص قب�ل أن يه�اجر،  ووقف�وا ل�ه      
ج و لكن هللا تع�الى نج�اه م�نهم فخ�ر.  بالباب ينتظرون خروجه حتى يقتلوه

  .من بينهم دون أن يروه و هو يتلو القرآن
  

لجأ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مع أب�ي بك�ر إل�ى غ�ار ث�ور أثن�ـاء مس�يره إل�ى يث�رب و      
لحق به الكفار يريدون قتلهُ ثانية،  ووصلوا إلى باب الغار لكنهم لم يدخلوه 

ال  ألن العنكبوت ق�د ص�نعت س�داً م�ن الخي�وِط عل�ى الب�اب فظ�ن الكف�ار أن
  أحد في الغار، 

فاستقبل��ـه الن��اس ) يث��رب(و واص��ل النب��ي ملسو هيلع هللا ىلص مس��يره إل��ى المدين��ِة المن��ورة  
  .بالفرح و األناشـيد

  
  )طلع البدر علينا (يردد األطفال أنشودة 

  

  ٣٠

  اإلسراِء و المعراج
  

أسرى هللا بنبيي�ه دمحم ص�لى هللاُ علي�ه وس�لم م�ن المس�جد الح�رام بمك�ة       
  .المسجد األقصى بفلسطين إلى

ركب فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص البراق حت�ى وص�ل إل�ى المس�جد األقص�ى وص�لى      
 ً   .باألنبياء إماما

ثم ُعرج بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص م�ن بي�ت المق�دس إل�ى الس�ماء فقاب�ل ف�ي الس�ماوات      
  .هل النارأبعضاً األنبياء و المرسلين و شاهد بعضاً من أهل الجنة و 

عاد النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الليلة نفسها بعد أن فرض هللا الصالة على أمته وف�ي      
  .الصباح أخبر قومه بما حدث فلم يصدقوه

وصف لهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بيت المقدس ج�زءاً ج�زءاً و ه�و ل�م يك�ن ق�د رأى      
ه�م ك�انوا ينتظرونه�ا و بيت المقدس م�ن قب�ل  و اخب�رهم ع�ن مك�ان قافل�ة ل

  .عن موعد قدومها فجاءت القافلة كما وصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
 اإلسراءيعطى األطفال اآلية األولى من سورة  •
  

  غزوة بدر الكبرى  
  

و خ�رج كف�ار .لقتال كف�ار ق�ريش و ك�ان مع�ه أص�حابه الك�رام  �خرج النبي 
  .نقريش و على رأسهم زعيمهم أبو جهل لقتال المسلمي

        ك��ان ع��دد المس��لمين قلي��ل. س��ار  الجيش��ان و التقي��ا عن��د منطق��ة وادي ب��در 
   . و سالحهم ضعيف

  .و كان عدد الكفار كثير و سالحهم قوي
    هللا تع�الى أن ينص�ره  فاس�تجاب هللا تع�الى ل�ه و أرس�ل المالئك�ة �دعا النبي 

  .يقاتل مع المسلمين  �و على رأسهم جبريل
تاالً شديداً و كانوا يتسابقون على الجهاد فقتلوا من الكفار قاتل المسلمون ق

  .الكثير و أسروا الكثير و هرب الباقي

  .انتهت المعركة بنصر عظيم للمسلمين و هزيمة كبيرة للكفار
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  ٣١

  خطوات تدريس مادة السيرة
  :أهـداف تدريـس السـيرة 

  .وقبيلته و زوجاته و أصحابه    �تعريف األطفال بنسب النبي •
منذ الوالدة حت�ى  �عريف األطفال بالمحطات الرئيسية في حياة النبيت •

  .الوفاة 
       ف��ي عقل��ه و عاطفت��ه و خلق��ه �إعط��اء ص��ورة واض��حة ع��ن النب��ي  •

  .و نشاطه
  .قدوة ،  يُحبها األطفال و يقتدون بها  �جعل صورة النبي  •
 .و الصالة عليه كلما ذكر اسمه أو سمع من يذكره   �محبة النبي •
  ة الشعور الديني لدى األطفال بش�عورهم بع�زة االنتم�اء له�ذا ال�دينتنمي •

  .   �العظيم و هذا النبي
  

  :خطوات تدريـس المادة
بتوسيع مطالعتها بكتب السيرة و ال تكتفي ب�المقرر ف�ي :  تحضير المربية  -١

الكتاب حتى تقف على دقائق السيرة ،  و تك�ون مس�تعدة لإلجاب�ة ع�ن األس�ئلة 
و يشمل تحضير .القتناص الفوائد من سرد السيرة موضوع الدرس المحتملة و

المربية تحضير بعض الصور أو القصص و شريط الفي�ديو أو غي�ر ذل�ك مم�ا 
  .هو متاح و مناسب للموضوع

التمهيد للدرس الستثارة األطفال و تشويقهم ،  من طريق طرح األسئلة  -٢
   ……أو عرض صور أو عرض قصة

ة و االعتم�اد عل�ى عنص�ر التش�ويق ف�ي عرض الس�يرة بأس�لوب القص�  -٣
العرض من تلوين الصوت  واعتماد حرك�ات خاص�ة بالي�دين و ال�رأس 

  ).التمثيل(و الجسم 
  .فتح الباب للسـؤال حول القصة  -٤
  .االستعانة باألناشيد اإلسالمية المناسبة  -٥
  .اختيار الجمل المفاتيح و التركيز عليها و تحفيظها لألطفال   -٦
  .طرح األسئلة التقييم من طريق   -٧

 �تُكث��ر المربي��ة م��ن الص��الة و الس��الم عل��ى س��يدنا رس��ول هللا :  مالحظ__ة*   
  .أثناء الحديث

  ٣٢

   آداب و أدعيـه
  آداب المائـدة

  :قبل األكل
  : قبل أن يجلس الُمسلم إلى مائدةِ الطعامِ  
  .يغسل يديـه بالماِء و الصابون -
  .ه و يُفِسح ِلمن يَْكبُـُرهُ ٍسـناً ِليجلَس قبلَـ- 

  :حين يجلُس الُمسلُم ِلتناُوِل الطََّعامِ 
  .يجلُس في مكانِـِه ُمعتَـدالً  -
ه الَّذي يَسََّر لهُ الطَّعامَ  -   .و يَْذكر َربـَّ
  .و يرجوهُ َمزيـداً من الِرزِق الَحـالل -
اِر فيقولُ  - اللهم بارْك َلنا في ما : " و يدعـو هللاَ أن يَحفظهُ من َعَذاِب النـَّ

  -".بسـم هللا. ا ّعذاَب النَّارِ َرَزقتَنا و قِنت
  .ثُمَّ يَُمدُّ يَـدهُ بُِهدوٍء إلى الطعاِم ليأُكل بعَد أن يبـدأَ اآلَخروَن باألَكـلِ  -
  

  :عنـد األكل
  .يتناول المسلُم طعامه من جانب اإلناء الذي يليه - 
  .وال يُكبِّر لُقمتهُ حتى ال تضره -
  .و يمُضُغ الطعاَم جيـداً   -
  .المنديَل الُمخّصص حتى ال يلوَث ثيابهو يضُع على صدرِه  -
-  ً   .و إذا تحدث على المائدة كان حديثُهُ هادئاً و كالُمهُ مؤنسـا
و إذا َعَطَس أو َسعََل وضع يدهُ على فمِه و نحَّى وجَههُ جانباً حتى ال ينثَُر  -

  .الطعاَم من فمه على الناس
"  بسم هللا أولهُ و آخرهُ "  :و إذا نسَي أن يُسمَي هللا قبَل األكِل ثمَّ تذكر يقولُ  -

  .ثم يستمر في تناوِل طعامه بهدوٍء حتى يقوم
  

  :بعـد األكـل
  …  حين ينتهي المسلم من تناوِل طعاِمهِ 

  .َيْحَمــُد هللاَ الَّذي َرَزقَـهُ الطَّعامَ  -
  .و يَسَّـَر لـهُ الشَّـرابَ  -
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و َسقانا و جعلنا الحمُد  للـِه الذي أطعمنا :" و َهـداهُ إلى اِإلسـالِم فيقـولُ  -
  " ُمسلمين

  .ثُمَّ ينهُض ِليغسَل يديـِه بالماِء و الصابون
  

  آداب النّـوم
  :بعد أن يُنهَي المسلم ما عليه من واجباِت و عندما يحيُن وقُت النّوم

  .يرتدي مالبَِس النّـوِم الخاصـة -
هُ و أَباهُ و أهَل بيتِه و يدعو لهم بالخير -   .يَُحيّي أُمَّ
ا عِلَق بهيتفقَُّد فِرا -   .َشهُ و ينفُُضهُ ممَّ
  .يَضَطِجُع في فِراشِه على الجانب األَيمن -
  .يُغّطي جسمهُُ◌ جيداً ِليَحفَظ نفسهُ من أَذى البرِد  -
يُراجُع في نفسِه أعماَل يوِمِه و يستغفُر هللا عن كّلِ سيئٍة فعلها و َيحَمُد هللاَ  -

  .على كّلِ عمٍل صالحٍ قاَم به
باسمَك َربي وضعُت َجنبي و :" حجرةِ نومِه و يقوليُطفُئُ◌ المصباَح في  -

بَِك أرفعُهُ،  إن أمسكَت نفسي فارَحمها و إن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 
  "به عبادَك الصالحينَ 

  
  آداب االستيقاظ من النّـوم

  …في الصبـاح الباكـر 
ُد العصافيرُ  -   .يَطلُُع الفَّجُر و يملئ  نوُر الشَّمِس الُدنيا و تُغَّرِ
  .تفوُح رائحةُ األزهاِر في الحدائِق و الُحقوِل  و -

  …و فـي الصـباحِ الباكـر       
  :ينطلُق الناُس إلى أعماِلهم -
  .الُمزارُع إلى حقِلِه و العامُل إلى مصنِعِه و الموظُف إلى مكتبِه  -
و المعلُم و الطالُب إلى المدرسِة و التاِجُر إلى حانوتِِه و الُجندي إلى  -

  .ميدانهِ 
  …و فـي الصـباحِ الباكـِر       

يصحو المسلُم من نوِمِه فيذُكُر ربَـهُ الذي َخلََق ُكل شيٍءٍ◌ ألنّه مالك       
  :الُملِك فيقـول

  "أصبحنا و أصبَح الُملُك للـه"       
  ٣٤

  .ثُمَّ يُحّي المسلم أُمهُ و أباهُ و إخوانَهُ و أخواتِِه و من في البيِت أجمعين      
  

  يـابآداب خلع الث
  :يخلـُع المسلُم ِثيابـهُ  

  إذا تََوَسَخْت ثيابُهُ التي يلبُسـها -
إذا أراَد الُخروَج من البيِت إلى المدرسِة أو المسجد أو الُسوِق أو أَي مكان  -

  .آخـر
  .إذا استيقَظ من النوِم َخلََع ثياَب النومِ  -

  :حـيَن َيْخلَُع المسلُم ثيابهُ      
  .عن أعيُِن اآلخرينَ يْخلُـو بنفِسِه و يستتُِر  -
  .يُسدُل سـتائَِر النوافـذ  -
  ".بسم هللا الَّذي ال إلـهَ إال ُهـوُ :" يخلـُع مالبَسهُ و هـو يقولُ  -
  .ثُمَّ يلبـُس المالبـَس النَّظيفةَ المرتبةَ  -
  .و يَضُع ثيابهُ التي كان يلبَُسـها في المكان الُمَخصَِّص لهـا -

  "بسم هللا الذي ال الـه إالَّ هـو:" قولي:  عنـدما يخلُع المسلُم ثيابه      
  

  آداب لبـس الثيـاب
  :عندمـا يرتدي المسـلم مالبسـهُ 

  
  .يلبَـُس الثِّياَب النظيفة الُمرتَّبة -
  .يُحافُظ علـى نظافـة ثيابه -
  .يْلبَُس في الصيِف ثياباً خفيفةٌ تُبِعُد عنهُ الحرَّ  -
  .لبردِ و يْلبَُس في الشتاِء ثياباً ثقيلةً تحميِه من ا -
يْلبَُس المسلم ما يناسبُهُ من الثياِب فـال تَْلبَُس البناُت مالبَس البنيَن َو ال  -

  .يَْلبَُس البَنُوَن مالبَس البناتِ 
  إذا َلبَِس المسلُم ثياَبهُ يدعـو هللاَ أن يُوفِّقَـهُ للخيِر و أن يحفظهُ من الشِر  -

  :فيقول       
  خيرِهِ◌ و خيِر ما ُهَو لَـهُ،  و أُعوذُ بَك من شـِّرِه      اللَُّهمَّ إِنـي أسأَلَُك من"       

  "و شـّرِ ما ُهَو لـهُ         
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  آداب السـفر و ركـوب السـيارة
  

  " :سيارةً "إذا أراد المسلم أن يركب 
  .َيِقُف على الجانب األيمِن من الطريق -
  .ينتظُر حتَّى تِقَف السيارةُ و تَُكفَّ دواليبُها عن الحركةِ  -
  .فتَُح باَب السَّيَّارةِ و يَدُخلُها بهدوءٍ َي  -
  .يُسلُم على الُركَّاِب و يُغِلُق بابها برفقٍ  -
يبـدأُ باسم هللاِ،  و َيحَمُد هللاَ ماِلَك الُملِك الَّذي يَسََّر لهُ ما ينقُلُهُ إلى حيُث  -

ا له .  بسم هللاِ :" يريُد و يقول  َر لنـا هذا و ما ُكنـَّ ُمقِرنيَن سبحاَن الَّذي َسخَّ
ا إلى َربِّنا لَُمنقَِلبون    "و إِنـَّ

َردََّد نفَس : و إذا َرِكَب المسلُم قطاراً أو طائرةً،  أو جمالً أو ِحصاناً      
  .الُدعـاِء الَمْذكـورِ 

  )٢(آداب السـفر و ركـوب السـيارة
  :إذا أراد المسلُم ركوب سـيارةً 

  .لى مقعد ال يُزاِحُم الُركاَب و ال ينتقُل من مقعٍد إ -
  .ال يَُدوُس بِرجليه على مقاعـِد السَّـيَّارةِ  -
  :إذا كاَن ينوي الَسفََر يدعـو هللاَ أن يوصَلهُ بالسالمِة فيقوُل  -

ْن علينا السَّفَر "          "اللَُّهمَّ أْطِو لنا األرَض َو هّوِ
ُخها -   .ال يبُصُق في السيارةِ و ال يُلقي شـيئاً يُوّسِ
  .شيئاً في الّشـارعِ أو على الناِس  ال يَرمي من النافِذةِ  -
  .ال يُخِرُج رأَسهُ أو يديِه من النافذة -
ُب مقاعَد السَّيَّارةِ و ُمحتوياتِها ِبقَلٍَم أو مسماٍر أو غيِر ذلكَ  -   .ال يَُخّرِ
  

  آداب الدخـول إلى المنزل
  

  :حين يُنهي المسلم عمله اليومي 
  .يعوُد المزارعُ من حقِلـهِ  -
  .نِعـهِ و العامـُل من مص -
  .و الموظَُّف من مْكتبِـهِ  -

  ٣٦

  .و التاِجـُر من حانوتِـهِ  -
  .و المعَلَُّم و الطالُب من المدرسةِ  -

  :و حيَن يُقبُِل المسلُم على البيِت يقول      
  "بسم هللاِ َولَْجنا و بسِم هللاِ خرجنا و على هللاِ َربَّنا تَوكَّلنا"      

السـالُم عليُكـم  : ماً على من في البيِت قائالً ثَم يطُرُق الباَب و يدُخُل ُمسلِّ       
  ".و رحمـةُ هللاِ 

  
  آداب الخروج من المنـزل

  :يخُرُج المسلُم من بيتِـِه 
  .نظيـَف الِجسـمِ  -
َب الرائَحـةِ .نظيـَف الثّيـاِب  -   .طيـَّ

  عنـدما يخُرُج المسلَم من بيتِِه       
عُ أهلَـهُ و يُسلُِّم عليهم -   .يَُوّدِ
  :سَم هللاِ و يتوكَُّل عليِه فيقـوُل يذُكُر ا -
  "وال حول وال قُـوةَ إال باVِ .  توكَّلُت على هللاِ .  بسِم هللاِ "  -
  

  آداب قضاء الحاجة
  "عنـد الدخول "  
  

باحِ و يذهُب  فيستَعيذُ باVِ " لقضاء الحاجة " ينهُض المسلُم من فراِشِه في الصَّ
  :ِن و يقول الَّذي يحميه من الشَّّرِ و الشيطا

  "اللَُّهَم إِنـي أَعـوذُ بَِك من الُخبِث و الخبائـِث " 
  …ثُـمَّ يدُخُل 

ثِ    فيحاِفظ على ثيابِـِه من التَّلـوُّ
ُف    بالماْء بعد قضاِء الحاجة" جسـَمهُ " و ينّظِ

  و يَسُكُب الماَء في الموِضع  الُمَخَصِص لذلَك و يترُك المكاَن نظيفـاً 
  …ثُـمَّ يَخُرُج 

  عنـد الخروج
  …حين يخُرُج المسلُم بعد قضـاِء الحاجِة يتذكَُّر 

  .أن معدتَهُ كانت ملئ  بالطعـام -
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  .و أَن هللاَ أعطـاهُ الصَّحةَ و العافيةَ فأعانهُ على التخلُِّص من الفضالتِ  -
  :و أن جسَمهُ قـد ارتاَح بعد التخلُِّص من أذاها فيحمُد هللاَ تعالى و يقوُل  -

  "ُد للـِه الَّذي أَذهَب عنِّي األَذى و عافاني الَحمـ"       
  .ثُـمَّ يغسُل يديـِه بالمـاِء و الصابوِن       

  
  آداب الطـريق

  :حين يمشي المسـلُم في الطريق
  .يمشي بنشاٍط دون سرعٍة و بهدوٍء دوَن تأخرٍ  -
  .يُسلُِّم على النَّاِس الذيَن يلقاُهم و يَُردُّ لَُهُم التَّحيةَ  -
  .الطَّريِق ما يْؤذي كالُزجاجِ و المساميِر و قشِر المَوِز  يَرفُع من -
  .إذا تحدََّث َمَع أحٍد في الطريِق ال يرفَُع صوتـهُ  -
قبَل ُعبوِر الشارعِ من جانٍِب ينُظُر يميناً و يساراً حتَّى يأمَن األخطاَر       -

  .و يتَجنَب حواِدَث السَّياراِت 
ُل فيما ال يعنيِه و ال يَ  -   .حُشُر نفسـَهُ في زحـامٍ ال يتدخَّ
  .ال يُتابُِع النَّاَس أو يُالِحِقُهُم بنظراتـهِ  -
ُخ الطَّريَق  -   .ال يُلقي في الطريِق شيئاً ألَنَّ ذلَك يُؤذي الناَس و يُوّسِ
الحمـُد للـِه الذي بنعمتـِه تتّم : " يقـوُل المسـلُم إذا رأى شـيئاً يُحبـهُ   -  

  "الصالحات 
  
  

  الحديثآداب الزيارة و 
  

  :عندما يزوُر المسلُم أقاربَهُ أو أصدقاَءهُ أو جيرانَهُ  
  .فإذا أُِذَن لهُ َدخَل و إِذا لَْم يُؤذَْن لهُ َرَجعَ : يستأِْذُن ِلُدخوِل البيِت _  

  السـالُم عليُكمْ :" يُحيِّي أهَل البيِت عنَد الُدخوِل و يقوُل  -
  .ـوا قبَلهُ ثَم يجِلُس بعَدُهْم في أدبيُفِسُح ِلمن ُهْم أكبَُر منهُ ِسـناً ِليجِلس -
ثيَن و ال يُزِعُج من في المجلس: يُحِسُن االستماَع  -   .فـال يُقاِطُع الُمتحّدِ
يتكّلّ◌َ◌ُم في أدٍب و بألفاٍظ ُمَهذَّبٍة و ال يرفُع صوتهُ عالياً وال  يُس�رُع ف�ي  -

  .الكـالم

  ٣٨

غاِء           ال يتن���اجى م���ع أح���ِد الجالس���يَن ب���ل يُش���ارُك الحاض���رين ف���ي اإلص��� -
  .و الحديث

  . إذا  تثاءَب أو سعَل أو عطس وضَع يدهُ أو منديَلهُ على فمـه -
  .يُحافُِظ المسلم على نظافِة المجلِس  وال يْعبَُث بُمحتوياِت البيت -
  .ال يُطيُل الزيارةَ حتى ال تصير ثقيلةً ُمملةً  -
ُسبحانَك اللهمَّ و بحمِدَك أشهُد أن ال : "ذُن و يقوُل عنـد انتهاء الزيارةِ يُسـتأ -

  ".الـهَ إال أنَت أستغِفُرَك و أتوُب إليك 
                    
  آداب التثاؤب

  . أعوذ با6 من الشيطان الرجيم: يضع المسلم يده على فمه و يقول  -
                                                           .             التثاؤب من مظاهر الكسل لذا يستحب دفعه بالذكر أعاله  -
  

  آداب العطس
  
: عندما يعطس المسلم يضع يده على أنفه و فمه و يدير وجهه و يقول  -

  . الحمد 6
 . يرحمك هللا: فيقول له من بجانبه  -
 . يهديكم هللا و يصلح بالكمفيرد عليه  -
 .الى على ذلك العطس نعمة من هللا تعالى لذلك نحمده تع -
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  اآلداب االجتماعية
  

  :التحيـة عنـد اللقـاء 
:       إذا َمـرَّ الطفُل المهذُب بالناِس أو دخَل عليهم مجلساً قال      

  . السـالم عليكم
:     و إذا سمَع الطفُل المهذُب أحَد الناِس يُحييّه بذلك َردَّ عليِه و قاَل       

  . ة هللاِ و عليكم السالم و رحم
  

  :االستئذان عند طلِب الحاجة 
أتسمُح لي : إذا أراد الطفُل المهذُب أن يأخذُ شيئاً من أحٍد قال له       

  ..…بالقلم ؟ 
  ..…أتأذُن لي من فضلك بالكتاب ؟ : أو قاَل له       
  ……و هكـذا       
  .تفضـلْ :  فيقـوُل لهُ صاحُب الحاجـِة       

  
  :الشكر عنـد المعروف 

إذا قَدََّم إنساٌن خدمةً للطفل المهذِب أو عمَل معهُ عمالً طيباً أو أعانـهُ       
        …أو بارَك هللاُ فيـَك  …شـكراً  : في شيٍء قال لهُ الطفُل المهذَُّب 

  .أو جزاَك هللاُ خـيراً 
  

  :االعتذار عنـد الخطأ 
آسـف   : إليـِه قال له  إذا أخطأ الطفُل المهذُب في حّقِ أحٍد أو أسـاءَ       

  …أو معذرة 
  …ال بأَس عليـَك أو سامحَك هللاُ : فيقـوُل لـه       

  
  

  
  

  ٤٠

  و األدعيةخطوات تدريس مادة اآلداب 
        

  :أهـداف تدريس المادة: أوالً   

  

ته���ذيب س���لوك الطف���ل ف���ي ح���ق نفس���ه و أهل���ه و أص���حابه و  -١
  .و بيئته       مجتمعه

  .ر و األدعية و اآلداب اإلسالميةتحفيظ الطفل بعض األذكا  -٢
  .ربط حركة الطفل اليومية بدينه  -٣
تعوي��د الطف��ل عب��ر التطبي��ق العمل��ي عل��ى اآلداب و الس��لوك   -٤

  .السـوي
  

  :خطوات تدريس المادة: ثانياً 

  

   م��ن جانب��ـين ، إح��داهما نظ��ري، أي معرف��ي األدعي��ةتتك��ون اآلداب و      
تعتم��د المربي��ة  ، ن األم��رينو اآلخ��ـر عم��ـلي أي س��لوكي و لتحقي��ق ه��ذي

و أخ�رى تعتم�د  ، أساليب متعددة منها م�ـا يعتم�د عل�ى التلق�ـين أي التحف�يظ
 ،   أو مش��اهدة ف��يلم في��ـديو ، عل��ى الت��أثير الوج��داني م��ن خ��الل رواي��ة قص��ـة

    أو ع��رض بطاق��ـات،  أو ع��ـبر الرس��ـم و التلوي��ـن ، أو مش��ـاهدات واقعي��ة
  .األناشيد الهادفة و غيرها كثيراد إنشو لوحات تخـدم الغرض ، و 

مث�ل آداب الطع�ام،   ، و تجهد المربية على مراقبة التطبيق اليومي لألطف�ال
 ،       و النظاف��ة و ط���ـرح الس��ـالم و تقب���ل النص���يحة و االعت��ذار عن���د الخط���أ

و احت��رام النظ��ام الع��ام و تك��ون المربي��ة ف��ي  ك��ل ذل��ك  ، و حس��ن التع��اون
  . قـدوة حسنة لألطفـال

م�ن و يعتمد على طرح األسئلة للتأك�د م�ن حف�ظ الم�ادة المعرفي�ة، :  التقويم
  .طريق المراقبة اليومية للطفـل
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  ٤١

              

  التربية األخالقية 
  : األهداف)   أ(

و تل�ك ) الفضائل(تعريف األطفال ،  على ما يُعرف في الشرع باسم     -١   
  .العقلي و عمره   بما يتناسب) رذائل(التي تسمى 

تنمية الوازع ال�ديني ل�دى األطف�ال ، بحي�ث يحب�ب إل�يهم ِفع�ل الفض�ائل    -٢  
مثل الصدق ،  األمانة ، الوفاء ،   الكرم ،  الشجاعة ،  النجدة ،  االس�تقامة ،  

  .العفة ،  التواضع ،   التسامح ،  العدل ،  و غيرها كثير
أجمعين ، مدحه هللا تعالى ف�ي  ،   أفضل الخلق �لما كان سيدنا دمحم           

  ) .و إنك لعلى خلٍق عظيم ( القرآن   الكريم،   فقال تعالى في سورة القلم 
"  �يق��ول رس��ول هللا :  ،   ق��ال�و لق��د روى أب��و هري��رة ع��ن النب��ي          

  . أخرجه أحمد و غيره" إنما بعثُت ألُتمم مكارم األخالق
  :طرائـق تدريـس األخالق )   د(

األخ��الق  ه��ي مجموع��ة م��ن الس��لوكيات الت��ي ينبغ��ي أن يتحل��ى به��ا           
اإلنسان،   لذلك فهي سلوك ،   و لتربية    األطفال على هذا السلوك،   ال ب�د 

  :أن نمر في مراحل ثالثـة
  .التعريف بالُخلق الهدف،   أي تعليم الجانب المعرفي من الخلق   -١
  .الُخلق ، و تطبيقه عبر الممارسـةاكتشاف الجوانب التطبيقية من    -٢ 
تعويد األطفال على هذا الُخلق ، و تطبيقه مره بعد مرة حتى يصبح عادة    -٣

  . أو سجية للطفل
أما الطرائق و الوسائل التي يمكن أن تساعد ف�ي تربي�ة األطف�ال عل�ى          

  :األخالق الحميدة،  نذكر منها
  .ية تخدم  الهدفحفظ آيات قرآنية ، أو أحاديث نبو   -١
  .حفظ و ترديد أناشـيد تخدم الهـدف   -٢
  .مشاهدة عرض فيديو ، أو رواية قصة تشتمل على الُخلق   -٣
إنشاء حوار و نقاش مع األطفال ، يدور حول الُخلق  خاصة بعد عرض    -٤

  .الفيديو، أو رواية القصة
  .تلوين بعض الصور الهادفة التي تخدم الهدف   -٥
الُخل��ق م��ن ناحي��ة عملي��ة ، و م��ن الممك��ن اللج��وء إل��ى األس��ـلوب  تطبي��ق   -٦

  .التمثيلي و تبادل األدوار

  ٤٢

اختيار المناسبات و الظروف المالئمة ، للتذكير بفض�يلة الُخل�ق و الح�ث    -٧
  .على تطبيقه

  :خطـوات تدريس مادة األخالق )   هـ ( 
  
الجديدة ،   كأن تطرح مقدمة تعني بتهيئة األطفال ، الستقبال المعلومات    -١

سؤاالً ، لجعلهم منتبهين ، أو تعرض صورة            أو رسـماً ، أو غرض�اً 
لهم عالقة بالموضوع ، أو تقرأ آيـة قرآنية أو حديث نبوي شريف ، أو  دعـاء 

  .، أو أنشـودة،   بأسـلوب أخاذ يلفت النظر
عليم�ه ،  مراعي�ة ف�ي تبـدأ المعلمة بسـرد قصة تتحدث عن الُخلق المراد ت  -٢

  .ذلك األسلوب القصصي  المشوق في السـرد
  .تطرح أسـئلة حول القصة للتأكد من فهم معانيها   -٣
  .من القصة) أي الُخلق ( تكتشـف مع األطفال العبرة    -٤
  .تشرح بلغة يفهمها األطفال ، فضل هذا الُخلق   -٥
  .لقتذكر آية أو حديث أو أنشـودة لها عالقة بالخُ    -٦
  .تعمل على تحفيظهم نص اآلية ، الحديث أو األنشـودة   -٧
  .تستعين ، بأوراق للتلوين ، تحتوي على رسـومات تتعلق بالموضوع   -٨
عرض فيلم فيديو ، يحت�وي عل�ى الُخل�ق و تناقش�ـه م�ع األطف�ال ، للتأك�د    -٩

  .من أنهم قد استوعبوا المغزى من الفيلم
و  األحاديث و األدعية   تحفيظ األطفال اآليـات  تستمر على عدة أيام ،  -١٠

  .و األناشيـد التي تتعلق بالُخلق
تراقب سلوك األطف�ال،   و تُ�ذِّكر األطف�ال بش�ـكل مس�ـتمر خ�ـالل الع�ام   -١١

  .الدراسي  بالُخلق و تحثهم  على التمثل به
     لقي��اس م��دى اس��تيعاب  األطف��ال ، للخل��ق ، تط��رح أس��ئلة اس��تفهامية ،    -١٢

  .و تراقب سلوك كل طفل بشكل فردي للتأكد من فهمه  ، التزامه و تطبيقه
الرسـم ، األشغال ، والمخصصة لمادة الدين  تستفيد المعلمة من الحصص-١٣

المهارات ،  األلعاب الداخلية و الخارجي�ة ، و تغت�نم الف�رص لتوجي�ه األطف�ال 
  .نحو الُخلق

             اكتس����ابا، أن األخ����الق تكتس����ـب م����ن المفي����ـد أن تت����ذكر المعلم����ة     -١٤
  .يحتاج إلى وقت ،  و إلى  تعويـــد االكتسابو 
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  ٤٣

  :فـوائــد إضافيــة )      و(
ينبغ���ي اس���تثمار  الف���رص و المناس���بات العام���ة و الخاص���ة،   لتأكي���د    -١ 

  .المفاهيم الُخلقية ، و عرض أمثلة من  الواقع المعاش
الذين يظه�ر عل�يهم الس�لوك األخالق�ي،   بوس�ائل  تشجع المربية األطفال  -٢ 

  .التشجيع المعنوية و المادية و االجتماعية
تروي المعلمة قصصاً عن األنبياء و الصحابة و السـلف الصالح  تؤك�د    - ٣

مفه��وم الخل��ق ،  فإن��ه أدع��ى لألطف��ال التخ��اذهم ق��دوة ،   و يرب��ي ف��يهم ح��ب  
  .الصالحين و الفخر و االعتزاز بالدين

تراع��ي المعلم��ة مب��دأ تكام��ل المنه��اج ، م��ا أمك��ن ،ب��أن تتط��رق خ��الل    -٤
حصص األسبوع للُخلق المراد ، بطريقة أو  بأخرى ، فم�ن الممك�ن  اس�تنباط 

  ...أو الرياضيات غة العربية أو العلوم الُخلق من مقرر مادة الل
و تمثي�ل تنفيذ مسـرحيات أو تمثيلي�ات ،   م�ن إنت�اج و تمثي�ل المعلم�ات أ   -٥

األطف���ال ، أو دع���وة بع���ض المتخصص���ين بعل���م التمثي���ل لتنفي���ذ  أدوار مفي���دة 
يشاهدها األطفال ،  أو عرض مسرحيات على خشبة  مسـرح الروضة ِلِف�َرق 

  .مسـرحية ،     أو اصطحاب األطفال إلى الدور المسرحية لهذه الغاية 
ي�ه ،  أي أن فت�رة تَذَُّكر دوماً المثل الشعبي ، من شب عل�ى ش�يء ش�اب عل  ٧

  .الطفولة في غاية األهمية في عملية التنشئة
  :صفات ، ينبغي للمربية أن تتحلى بها ) ز 
  .ضرورة  االتصاف بالتقوى و التجرد و التواضع و التسامح   -١
  .المحافظة على المظهر النظيف و الجميل و المرتب و النشـيط   -٢
  صبر في التعامل معه ،فهم مشاعر الطفل و انفعاالته ، وال   -٣

  . وترك العقاب ما أمكن ، و تغليب الترغيب على الترهيب 
  .صون اللســان عن النابي من الكالم    -٤
  .العدل بين األطفال ، إشـعارهم بالمحبة و العطف عليهم   -٥
  .إدخال السـرور و البهجة لدى األطفال   -٦
  .و توجيههماالهتمام باألطفال بشكل فردي و متابعتهم    -٧
  .عيادة المريض من األطفال   -٨
  .تفقد الغائب ، و السؤال عنه ، و عندما يحضر تستعلم منه سبب الغياب   -٩

مساعدة األطفال عل�ى قض�اء ح�وائجهم ،  عن�دما يعج�زوا ع�ن ذل�ك مث�ل  -١٠
  . خلع ولبس بعض الثياب أو النعل ، أو حمل الحقيبة      أو تناول الطعام

  ٤٤

المعلم��ة ، أن تك��ون دوم��اً ق��دوة ف��ي الس��ـلوك المنش��ود ، و إال ال يف��وت  - ١١
  .اضطربت المفاهيم لدى  األطفال

  
  

  مبادئ ُخلقية مع الوسائل المعينة على غرسها
  في مرحلة الطفولة المبكرة

  
  :الصـدق   -أ

يُعَّرف  الصدق عل�ى أن�ه ق�ول الحقيق�ة كم�ا ه�ي، أو أن�ه ض�د :   التعريف  -١
لألطف��ال،   تعتم��د   المربي��ة أس��ـلوب الح��وار و ض��رب الك��ذب،   و لتعريف��ه 

  :األمثلة،   مثال
  ماذا أحمل ؟) تحمل طبشور : ( المربية       
  .طبشور : األطفال       
  .حتى يفهموا مفهوم الصدق... و هكذا . صدقتم : المربية       
  .تعال خذ تمرة) تقول لطفل و كفها مغلقة : ( المربية       

  ال  ال ،  : دما يكتشف األطفال أن يدها فارغة ، األطفالو عن     
  .تكرر مثال آخر،   و تقول هذا كذب: المربية       

الراعي و الذئب ، و هي قصة راعي كذب على قومه ، رواية قصة   - ٢
مدعياً أن الذئب قد هاجم غنمه ،  و تكرر منه الكذب مرتين ، و في الثالثة لم 

                                              .قول فعالً الحقيقة،   فكان أن خسر  غنمهيصدقه قومه ، و كان ي
عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر و إن البِرَّ  :" تحفيظ حديث - ٣

يهدي إلى الجنة،   و ما يزال  الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب 
 ً   )رواه أبو داوود" (عند هللا صديقا

  .للراعي ، الغنم ، الذئب أو ألحدهم وين صورة تل  -٤
  .أنا مســلم  ال  ال  ال  أكـذب ترديد أنشودة  -٥
، القرد و بائع اللبن،   الذي يحكي  قصة بائع اللبن الذي عرض فيلم فديو  -٦

  ).من شركة ســفير . ( يخلط اللبن بالماء
و المعنوي�ة عل�ى م�ا ،   مكاف�أة األطف�ال ب�الطرق المادي�ة ال يفوت المعلمة  -٧

  يظهر من تصرفات تنم على ُخلق   الصدق 
  .و تَحذر كل الحذر من الكذب في أقوالها أو أفعالها - ٨
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  ٤٥

  :التعاون   -ب
الخياط يحيط الثياب للناس و الخباز  يؤمن الخب�ز و : أمثلة: التعريف   -١    

و .  االم��زارع ي��ؤمن الفاكه��ة و الخض��ار و األم تع��اون  أوالده��ا حت��ى يكب��رو
  ....و أمهاتهم  األوالد يعينون آبائهم 

الناس يحتاج بعضهم بعضاً و التعاون ضروري حت�ى يحص�ل ك�ل ف�رد عل�ى   
وحتى  يرسخ مفه�وم التع�اون ل�دى األطف�ال تُ�دير المعلم�ة ح�واراً ب�ين . حاجته

األطفال كأن  تطل�ب المعلم�ة م�ن األطف�ال أن يعط�وا ص�وراً م�ن التع�اون ف�ي 
  .على إجاباتهم  المجتمع و تُثني

  
الرج��ل ال��ذي أعط��ى لك��ل طف��ل م��ن أطفال��ه الثماني��ة ع��وداً رواي__ة قص__ة    -٢

ليكسره، فكسروه، ثم جمع ثمانية عيدان و طلب من أح�دهم أن يكس�ر الحزم�ة 
  .فلم يستطع و كذلك باقي إخوته

و قص��ة عم��ارة المس��جد النب��وي ، و ممك��ن االس��تفادة م��ن قص��ة حف��ر الخن��دق 
  .يرة النبوية المطهرة الشريف من قصص الس

على التعاون،ك�أن ي�ؤتى بجس�م ثقي�ل،       و نطل�ب م�ن تدريب األطفال    -٣
األطفال منفردين أن يحملوه  فال  يستطيعون،  ثم نضع الجسم ف�ي شرش�ف و 
نطل��ب م��ن عش��رة أطف��ال أن يمس��كوا ب��أطراف الشرش��ف م��ن  ث��م رف��ع الجس��م 

أن يجلس طفل في وسط الشرشف فيفعلون،   يمكن أن يكون هذا الجسم طفالً ب
ثم يحمله بقية األطفال    و تتك�رر العملي�ة بالتن�اوب ب�ين األطف�ال ب�الجلوس و 

  .الحمل
و ممكن أن يتدرب األطفال على دفع جسم كبير موجود في الساحة ،          

                                       ...ال يشكل دفعه خطراً ، مثل أن يدفعوا أرجوحة
  :تحفيظ األطفال أحد األحاديث   - ٤

  " ً   رواه مسلم  " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
  رواه مسلم " َوهللا في َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد في َعْوِن أَِخيِه " 
  رواه مسلم." المسلم أخو المسلم ال يظلمه و ال يسلمه " 
  رواه مسلم" ته من كان في حاجة أخيه كان هللا في حاج" 
  رواه مسلم...." من فرج عن مسلم كربة ، فرج هللا عنه بها" 
و ه���و يتح��دث ع���ن التع���اون و ) كليل��ة و دمن���ة : ( ع__رض ف___يلم في___ديو   -٥

  .األصدقاء على لسان الحيوانات 

  ٤٦

  .يشمل بعض الحيوانات الوارد ذكرهم في الفيلم تلوين رسم   -٦
  .......ترديد أنـشـودة   -٧
من طريق تعويد األطفال على العمل الزمري ) التعاون (  يخ الُخلُقترس   -٨

باألنش��طة و األلع��اب الداخلي��ة و الخارجي��ة و تحفي��ز األطف��ال عب��ر المكاف��آت 
المادي��ة و المعنوي��ة،  م��ع أهمي��ة تب��ادل األدوار القيادي��ة ف��ي   ه��ذه األلع��اب إن 

  .  اقتضى أن يكون هناك قائداً للنشاط
  
  
  :فس و الشجاعةالثقة بالن)   ج
و نريد به  شعور كل طف�ل ب�أن ل�ه الق�درة عل�ى أن ينج�ز :    التعريف  -١   

  .شيئاً و أنه مفيد في المجتمع
الق�درة عل�ى قض�اء حوائج�ه م�ن أك�ل و ش�رب و ل�بس و :  مثال ذلك          

غسل أعضاء ،و القدرة على اللعب ، من ركض         و رك�ل ك�رة و قف�ز ، 
ل��ى خدم��ة اآلخ��رين،   م��ن حم��ل غ��رض أو نقل��ه أو تق��ديم و ك��ذلك الق��درة ع

  .مساعدة في  البيت أو خارجه
لترسيخ هذا المفهوم لدى األطفال ، تسأل المعلمة األطف�ال أن يكمل�وا           

  .                                 و تثني على إجابتهم... أنا قادر على :  الجملة
ل،   إن تيسـر له�ا،   أو تؤل�ف قص�ة ع�ن عن بطوالت أطفا رواية قصة   -٢

طفل استطاع أن ينقذ والده الذي أصابته أزمة قلبية،  و لم يكن في البيت غي�ر 
الطف�ل،   ال��ذي اس�تطاع إحض��ار ال�دواء لوال��ده ال�ذي ك��ان ق�د فق��د الق�درة عل��ى 

  .الحركة بسبب األزمة القلبية،   فلما تناول الدواء ، استعاد عافيته
". المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف و في كل خير  :"حفظ حديث   -٣

  رواه مسلم
الذي يحكي قصة قط ص�غير افت�رق ) القط الضائع ( فيديو  مشاهدة فيلم   -٤

.  عن أمه،   و تعرض للمخاطر، فتحدى الظروف الصعبة و حافظ على حياته
نفس�ه و ه�و قص�ة كل�ب فق�د الثق�ة ب)   من شركة س�ـفير ( أو فيديو الكلب فلفل 

  .عندما قارن نفسه باألسـد ، و لما اكتشف قدراته ، استعاد ثقته بنفسه
أس�ـد،   أو ق�ط أو كل�ب مم�ا ورد ف�ي ف�يلم الفي�ديو،   أو مم�ا  تلوين رسم   -٥

  .ورد في القصص
  .نحن زهر الياسمين: أنا إنسان و أنشودة:  ترديد أنشودة   -٦
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  ٤٧

  ) :مع األهل  بالتعاون( الطفـل بنفسـه أمـور تعزز ثقة   -٧
  .الثنـاء و المـدح_     
  .سـؤاله و مشـاورته_     
  .التكليف بحـسـب الطاقــة_     
  .طرح السالم على األطفـال_     

  .ترك مالمته و السخرية منه_   
  .إعطاؤه فرصة للتجريب ، و اختبار الفشل و النجاح_     
  .اصطحاب األطفال لمجالس الكبار_     
  )قدر الطاقة ( لى الصيام في رمضان لسـاعات الحث ع_     
  .الحث على الصـدقة_     
  .الحث على الشراء _     
  .عرض مواهبـه على اآلخـرين_     
  .و األناشيد اإلسالمية آنية و األحاديث النبويةتحفيظ األطفال اآليات القر_     
  
  
  :المحافظة على النظــام)  د

من الس�لوك يس�اعد الف�رد عل�ى الحص�ول عل�ى  النظام نوع:   التعريف)  ١   
حت�ى يفه�م األطف�ال . حاجاته بكل يسـر و أم�ان و يجعل�ه يحت�رم ح�ق اآلخ�رين
  :هذا المعنى تطرح المعلمة مجموعة من األسئلة من مثل

  ماذا لو أخذ أحدهم بالـونك ؟     
  ماذا لو دفعك شخص ليقف مكانك ؟ 

  ليك طفل آخـر؟ماذا لو كنت تتحدث مع رفيقك فشوش ع     
  ماذا لو أخذ أحدكم لوح الشوكالته خاصتك ؟    
  ماذا لو قطعنا الشارع و نحن مغمضون أعيننـا ؟    
  ماذا لو مشينا في وسـط الشـارع ؟    
  ماذا لو تسابقنا للدخول من باب الباص ؟    
  ماذا لو تحدث أخوك بصوت عاٍل عندما كنت تشاهد التلفاز ؟    

  من يذكر لي شيئاً يضايقه ؟ ثم تطرح سؤاال،
ت��روي المعلم�ة قص��ة م��ن تأليفه�ا ، ت��دور ح�ول أهمي��ة المحافظ��ة : قص_ة )   ٢

عل��ى النظ��ام ، م��ن مث��ل ، قص��ة طف��ل عب��ث بكهرب��اء المن��زل ، أو قص��ة طف��ل 

  ٤٨

عبث بمقود سيارة ، أو قص�ة طفل�ين اختلف�ا عل�ى أولوي�ة الش�رب م�ن اإلن�اء ، 
  ....  فسقط اإلناء و انكسر 

" ســووا صفوفكم،   فإن تسوية الص�ف م�ن تم�ام الص�الة:"  حديث حفظ)   ٣
  متفق عليه

  رواه مسلم"اســتووا و ال تختلفوا فتختلَف قلوبُكـم "   
  ...... فيلم فيديو  مشاهدة)   ٤
  .صورة أو رسم لصف مرتبتلوين )   ٥
  .أنا يا قوم مسـلم ترديد أنشــودة)   ٦
  
  :فــوائـد للمعلمــة )   ٧
  .تعويد األطفـال على الصف في الساحة_     
  .تنظيم الدخول إلى الصف_     
  .تنظيم الركوب في الباص_     
  .تنظيم الجلوس في الصف_     
االس��تئذان عن��د الخ��روج ،      و عن��د : وض��ع ق��وانين للص��ف م��ن مث��ل_     

طل��ب حاج��ة م��ن اآلخ��رين،   و انتظ��ار ال��دور،   و اإلنص��ات لآلخ��رين،   و 
  .لصف و األغراضترتيب ا

تستفيد المعلمة من السلبيات التي تحصل بسبب مخالفة األنظمة  و الق�وانين   -
  .المدرسية و الصفية ، لتوجيه أنظار األطفال لضرورة االلتزام بالنظام العام 

  . عـدم المبالغة في طلب االنضباط فإنه يؤدي إلى الضجر_     
  
  
  
  :المحافظة على النظافـة)  هـ

النظافة،   إزالة األوساخ ع�ن الب�دن و الثي�اب و المك�ان،   :  التعريف   )١     
  .  و هي عنوان للصحة و الجمال

و  لكي يتعرف الطفل عل�ى كن�ه النظاف�ة و أهميته�ا ممك�ن أن تلج�أ             
المعلمة إلى عرض صور أو  رسومات ، تبين أشكال متناقضة بين النظاف�ة و 

ذلك عملياً،  بأن تقصد مكاناً متس�خاً ، فتجعل�ه نظيف�اً عدمها ، و ممكن أن تنفذ 
  .مع األطفال ومالحظة الفرق
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  ٤٩

أرن��وب و قش��ـرة الم��وز،   و ه��ي تحك��ي قص��ة،   أرن��ب :   قص__ـة)    ٢    
نصحه أصدقاؤه أن يرمي قشـرة الموز ف�ي س�لة المهم�الت،   فل�م يس�تمع إل�ى 

كس�ـر رجل�ه و ت�ألم  نصيحتهم ،  إلى أن تزحلق في أح�د األي�ام بقش�رة م�وز و
  ....كثيراُ 

  .أنـا يا قـوم مســلم:  أنشـودة)    ٣
  .رواه مســلم" إن هللا جميٌل يحب الجمال : "  حديـث)    ٤
  .فيديــو يبين أهمية النظافة عرض فيلم)    ٥
  .تحتوي على شـكل نظيف و آخـر متسـخ تلوين صورة)    ٦
  :فوائد للمعلمــة )    ٧
  .لمة على أن تكون دوماً قدوة بالنظافةتحرص المع_      
  .تحض األطفال يومياً على غسـل األيدي قبل الطعام       و بعده_      
  . تنبـه األطفال للمحافظة على نظافة ثيابهم_      
  .تنبـه األطفال للمحافظة على نظافة أحذيتهم قبل الدخول لغرفة الصف_      
  .وساخ  في سلة المهمالتتعود األطفال على إلقاء األ_      
  .نُْشرك األطفال بتنظيف الصف و ساحة المدرسة_    
  .تزين الصف و تحافظ على جماله_    
  .تنبيه األطفال لتمشيط الشعر و تقليم األظفـار_    
تلف��ت نظ��ر الطف��ل دوم��اً إل��ى آي��ات الجم��ال ف��ي الك��ون لترب��ي في��ه َملَك��ة _    

  .اإلحساس بالجمال
  .ال آداب قضاء الحاجةتشرح لألطف_    
تحض���هم عل���ى تنظي���ف أس���نانهم،   و تع���رض عل���يهم ص���وراً ألس���نان _    

  .مسوســة أخرى سليمة
  .تبين لألطفــال أهمية االســــتحمام_    
  
  
  
  
  
  
  

  ٥٠

  :القنـاعة )   و 
و نقصد بها ِرضى اإلنسان بما يملك ، و عدم مد عينيه   :التعريف)   ١   

  .اإلى ملكية غيره طامعاً به
لتعريف األطفال على هذا الُخلُق،  نبين لهم أوالً،  مفهوم الملكية           

  .   الخاصة من طريق طرح األسئلة 
مريول من .   قبعة من هذه ؟  بعد أن تأخذها عن رأس طفل :    مثال ذلك  

  هذا ؟  شنطة من هذه ؟
  )بعد أن تخرجها من الشنطة ( سندويش من هذا ؟  
  )بعد أن تخرجها من الشنطة ( ه ؟ تفاحة من هذ  
، و هكذا تكرر األمر،   باس�تخراج ممتلك�ات األطف�ال م�ن أش�يائهم الخاص�ة   

حتى يترسخ مفهوم الملكية عند األطفال، ثم  تنتقل إل�ى ترس�يخ مفه�وم احت�رام  
( ماذا لو أخذ أح�دهم غرض�ك :  ملكية الغير ، من طريق طرح أسئلة ،   مثل

و ك���ذلك ال يرض���ى اآلخ���رون أن تأخ���ذ أش���ياءهم دون  ؟ ث���م تق���ول،) تس���ميه 
و تكرر المربية هذا األمر حتى يفهم  األطفال،   أنه من األدب أن .  رضاهم 

  .يتصرف كل واحد في حدود ملكيته الخاصة
و تح��اول المربي��ة ، حف��ظ ممتلك��ات األطف��ال ك��ٌل عل��ى ِح��دا ف��ي موض��ع        

  .  لخاص له و تعلق على هذا الموضع صورة للطف
األطفال،   على هذا الُخلُق،   بأن توزع حلوى أو فاكه�ة  تدرب المربية)    ٢

أو هدية على جزء من  األطفال،   و تقول للباقي دوركم غداً أو بعد غد،   أو 
في يوم آخر،   و كذلك الحال في سائر األنشطة و األلعاب، حتى يعتاد الطف�ل 

  .على الرضا بنصيبه 
اب الجن�ة،   ال�واردة ف�ي س�ورة القل�م،   و ه�ي تحك�ي أصح رواية قصة)   ٣

قصة طمع األوالد، و منعهم الصدقة  للفقراء،   فكان أن حرمهم هللا تعالى من 
  .رزقهم

و ه��ي تحك��ي قص��ة م��ن ) مس��رور ف��ي جزي��رة اللؤل��ؤ ( مش__اهدة في__ديو )   ٤
  .قصص الطمع و القناعة

  .من وحي القصة أو فيلم الفيديوتلوين صورة )   ٥
رواه ) قد أفلح من أسلم و ُرزق كفافاً و َقنَّعه هللا بما آت�ـاه ( حفظ حديث     )٦

  .مسلم
  ........أنشــودة)   ٧
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  ٥١

الحمد األطفال على نعم هللا تعالى و تعودهم استعمال لفظ  تعرف المربية)   ٨
و لتوضيح ذلك يمكن اللجوء ألسلوب التمثيل ، كتمثيل دور األعم�ى م�ن ،  6

و ، العينين و دور مقطوع اليد أو الِرجل ، من طري�ق ربطه�ا  طريق تغميض
  .الطلب من الطفل أن يقوم ببعض التصرفات و هو في هذه الحالة

، وتعرض صوراً لفقراء من إفريقي�ا ، و تُذَّكر بحال المرضى و المشوهين    
  .إن أمكن و غير ذلك

  
  :الرفـق بالحيوان و الطـير)   ز 
اد ب��ه معامل��ة الحي��وان معامل��ة لطيف��ة ، و يُق��دم ل��ه م��ا الم��ر  :التعري__ف  -١   

  . يحتاج إليه من الطعام والماء و ربما المأوى
و طريق ذلك ، أن تبرز المعلمة لألطفال صفات الحيوان�ات الجمالي�ة           

و فوائدها ، خاصة األليفة منها و الضعيفة على وج�ه الخص�وص م�ن طري�ـق 
من عنده في البيت هــرة أو  دجاجة أو : ، مثال طـرح األسـئلة على األطـفال 

  عصفور أو خروف 
و نحو ذلك ، و تترك األطفال يتحدثون عن هذه الحيوانات و كم هي لطيف�ة و 

  .ال تؤذي و هي بحاجة إلى طعام و شراب و اهتمام بها
هنالك العديد من القصص في الحديث النبوي تبين أهمية الرفق : قصـة   -٢  

ذكر منها،   قصة الجمل الشاكي ،       و قص�ة الرج�ل و الكل�ب ، بالحيوان ن
  .و المرأة و القطة و قصة الحمرة التي فجعت بصغارها

يوجد من القصص أعاله،   أفالم فيديو يمكن عرضها و كذلك  :فيديـو   -٣  
م�ن ( يمكن عرض ف�يلم في�ديو ع�ن  حيوان�ات ورد ذكره�ا ف�ي الق�رآن الك�ريم 

  . ثة في قصص األنبياءمبثو) شركة سفير 
  . رسـم لحيوان أو أكثر ورد ذكرهم في القصص :تلويـن   -٤  
زيارة حديقة للحيوانات أو نحوه�ـا ف�ي الج�وار، و إطعامه�ا و   :نشـاط   -٥  

  .مالطفتها
َوالَ ِه��َي . َف��الَ ِه��َي أَْطعََمتَْه��ا. َدَخَل��ِت اْم��َرأَةٌ النّ��اَر ِف��ي ِه��ّرةٍ َربََطتَْه��ا:  ح__ديث 

             رواه مس�����لم. َحتّ�����َى َماتَ�����ْت َه�����ْزال . َس�����َلتَْها تَأُْك�����ُل ِم�����ْن َخَش�����اِش األَْرِض أَرْ 
  ............أنشـودة-٧

  
  

  ٥٢

  :الرحمــة)  ح 
    ه��ي الش��عور بعط��ف و ش��فقة نح��و الض��عاف م��ن الن��اس،     :التعري__ف  -١   

  . و الكبار بالسن و المرضى
،   تط��رح المعلم��ة أس��ئلة  عل��ى و الطري��ق لتعري��ف األطف��ال به��ذا الش��عور 

؟  ث�م تع�رض ...عندما تج�وع و ال تج�د طع�ام ، م�اذا تش�عر: األطفال من مثل
و تك�رر ... إن أمكن ،   صوراً ألطفال يظهر عل�يهم الج�وع و الفق�ر ، عليهم 

ذلك بالس�ؤال ع�ن الش�عور ب�البرد ، و الش�عور ب�األلم بس�بب الم�رض، و ربم�ا 
  .لطفل أحد أبويهعن الشعور إذا فقد أو أضاع ا

الذي كان يالعب األطف�ال  و يُقَّ�بلهم ،   �قصة سيدنا دمحم : رواية قصة  -٢  
و يق�ول له�م نِْع�َم الجم�ل جملك�م،   ،     و يتركهم يركبون على ظهره الش�ريف 

  .رحمة بهم ، ال يطيل الصالة إذا سمع بكاء أطفال  �و كان 
ة عجوزاً قبل الخالفة  و بع�دها ،  الذي كان يخدم امرأ�و قصة سيدنا أبا بكر

،   ال�ذي  حم�ل الطح�ين عل�ى ظه�ره � ، و قص�ة س�يدنا عم�ر اب�ن الخط�اب 
و أبى أن يغ�ادر المن�زل ال�ذي َنَق�ل إلي�ه الطح�ين و الس�من حت�ى ، لعائلة فقيرة 

  .  يسمع ضحك األطفال بعد أن كان يسمع بكاءهم
رواه ) الس�ماء  ارحموا من في األرض يرحمكم من في( :تحفيظ حديث  -٣  

  .الترمذي
مثل المؤمنين في توادهم و تعاطفهم،   مثل الجسد إذا اش�تكى من�ه ( و حديث  

  ) .عضو تداعى له سائر  الجسد  بالسهر و  الحمى 
األطفال أو بعضاً منهم على دفع�ات لزي�ارة مرض�ى،    تصطحب المربية  -٤  

  .أو كباراً بالسن ، أو فقراء  و تقديم هدايا لهم
  .تحفيظ األطفال سورة الضحى:  قرآن -٥  

فيديو وثائقي عن المجازر التي ترتكب في فلسطين نتيج�ة  مشاهدة فيلم  -٦  
  .القصف و التدمير 

  .في المناسبات الخاصة مثل األعياد و األزمات  جمع تبرعات  -٧  
  .لطفل يساعد عجوز ، أو مرضىتلوين رسـم   -٨  
  ..............أنشـودة  -٩  
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  ٥٣

  :الكــرم )   ط
أن يعط��ي ب��دون انتظ��ار مقاب��ل ، أو يتن��ازل ع��ن نص��يبه   :التعري__ف_   ١   

لغيره و يسمى في هذه الحالة اإليثار ، و يدخل تحت عنوان الكرم اإلنفاق ف�ي 
  . سبيل هللا ، في الوجوه المختلفة

و تعريفه لألطفال ممكن  من طريق التعليق على بعض التصرفات الماضية،  
ب����األمس أحم����د أعط����ى خال����داً إح����دى  التف����احتين،   أو إح����دى : مث����ل م����ن 

السندويشتين ، أو أعطاه لوح شوكوالته ، ثم تسأل من منكم فعل مثل أحمد مع 
 ً   . أصدقائه أو مع إخوته في البيت و تثني على إجابتهم جميعا

قصة سيدنا أبو بكر، الذي تصدق بماله كله ،      و سيدنا عمر   :قصة -٢   
ن الخطاب الذي تصدق بنصف ماله ، و عثمان بن عفان الذي جه�ز الج�يش اب

  .من ماله، و تصدق بقافلة تجارية كبيرة على الفقراء و المساكين
و فيديو  قصة )       من شركة سفير ( ، خليل البخيل عرض فيلم فيديو   -٣

ي و هو يحكي قصة س�حابة أمره�ا هللا أن تس�ق)    من شركة سفير ( السحابة 
  .  بستان فالن ألنه كان يتصدق بثلث ثماره على الفقراء

  ).غيمة تمطر على شجرة أو بستان ( لمشهد من الفيديو  رسـم أو تلوين  -٤
ثَُل الَِّذيَن يُنِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل lِّ َكَمثَِل َحبٍَّة : حفظ آيات قرآنية  - ٥ مَّ

ئَةُ َحبٍَّة َوlُّ يَُضاعُف ِلَمن يََشاء َوlُّ َواِسٌع  أَنَبتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكلِّ  ُسنبَُلٍة ّمِ
)  ٢٦١البقرة ( َعِليٌم   

  ).٩٢آل عمران  ).( لن تنالوا البَر حتى تنفقوا مما  تحبون ( 
رواه " م��ن ك��ان ي��ؤمُن ب��اVِ و الي��وِم اآلخ��ِر فليك��رْم ض��يَفه:" حف__ظ ح__ديث   -٦

  .مسلم 
  : � النبي ُصَور من كرم   -٧

ُ َعنهُ قال َّl ى : وعن أنس َرِضَي�لَّم عل�ِه َوَس�َعَلي ُ َّl لَّى�َص ِ َّl ول�ما سئل َرُس
اإلسالم شيئاً إال أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنماً ب�ين جبل�ين، فرج�ع إل�ى 

َرَواهُ . ي��ا ق��وم أس��لموا ف��إن دمحماً يعط��ي عط��اء م��ن ال يخش��ى الفق��ر: قوم��ه فق��ال
  .ُمسِلمٌ 

سبعون ألف درهم و ه�و أكث�ر م�ال أت�ي ب�ه ق�ط، َفُوِض�ع  �قدم على النبيَّ (  
  ).على حصير، ثم قام  إليها يقسمها،   فما رد سائالً حتى فرغ منه

،   يُتحص���ل بالت���دريب و المتابع���ة،   و يترس���خ بالثن���اء و الك___رم ُخلُ___ق   -٨
  .التشجيع،   و هذا ما ينبغي أن تنتبه إليه  المربية

  ٥٤

،   أن تك��ون ق��دوة،   فتق��دم اله��دايا لألطف��ال م��ن ح��ين يف__وت المعلم__ة ال   -٩
  .آلخر مهما كانت بسيطة، مثل  قطعة فاكهه،  أو حلوى،   خاصة بالمناسبات

  ........أنشـودة  -١٠
  
  :األمانة)   ي
نري�د باألمان�ة ف�ي ه�ذه المرحل�ة العمري�ة،  حف�ظ ممتلك�ات   :التعري_ف   -١   

عادته��ا إل��ى أص��حابها عن��د الطل��ب، وحف��ظ األس��رار إن الغي��ر المس��تعارة ، و إ
و لتعريف األطفال على هذا الُخلق،   نسأل األطفال عن  األش�ياء الت�ي . أمكن

اس�تعار : يستعيرها أهليهم ع�ادة ، و م�اذا يفعل�ون به�ا ، فيجي�ب األطف�ال م�ثالً 
م�ن    أخي كتاباً قرأ فيه ث�م أع�اده  لص�احبه،   و يمك�ن أن تس�أل ع�ن ال�دَّْين ،

  .و هكذا... استدانت أمه ماالً من معارفها أو من الدكان ، هل  أعادت المبلغ
فأع�اده ، قصة رجل اشترى بيتاً فوجد في حديقته ذهباً م�دفوناً   :القصة    -٢

  ....إلى صاحبه
من شركة سفير،   و هو يحكي قصة رجل ) كفى باV شهيداً : (  فيديو   -٣ 

ك شهوداً،   وعن�د الوف�اء ب�القرض ل�م يس�تطع عب�ور أخذ قرضاً و لم يكن هنال
النهر،   فأرسل المال في خش�بة      و رماه�ا ف�ي النه�ر، فأوص�لها هللا تع�الى 

م��ن ش��ركة ( و ه��و ي��دور ح��ول عاقب��ة الس��رقة )   الق��رد غن��دور ( و ف��يلم . ل��ه
  )سفير 

  .رسم لنهر و تطفوا عليه الخشبة من وحي القصة:  تلوين   -٤
  ).إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها (  اآليةتحفيظ    -٥
ِ :" تحفيظ الحديث   -٦ َّl َك :"  �قال رُسوُل�ن ائْتمن�ى م�رواه .(أّدِ األمانةَ إل

  )الترمذي
أو ،        األطف��ال عل��ى االس��تعارة بعض��هم م��ن بع��ض يمك__ن ت__دريب   -٧

ل��ى البي��ت ، يأخ��ذها إ، إع��ارتهم قص��ة م��ن ورق مق��وى م��ن مكتب��ة الروض��ة 
  .وعندما يعيدها تثني عليه

  :..............أنشـودة   -٨
المواق��ف الت��ي تظه��ر عل��ى األطف��ال و الت��ي ت��دل عل��ى تس__تثمر المربي__ة    -٩

لو وجـد طفل قطعة نقود و سلمها للمعلم�ة ، فتثن�ي المعلم�ة : األمانة ، من مثل
  .على الطفل أمام مأل من األطفال
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  ٥٥

  :التسـامح )  ك 
و ه�و أن يعف�و اإلنس�ان عم�ن أس�ـاء إلي�ه،   م�ع قدرت�ه عل�ى :  لتعريفا  -١  

االنتقام لنفسه ، و طريقة تعريف هذا  الخلق بأن تسأل المربية أسئلة م�ن مث�ل 
... إن أخطأَت في حق أخيك الكبير،   هل تحب أن يض�ربك أخ�وك الكبي�ر؟ : 

ثم تسأل ،ماذا ... ممكن استبدال األخ الكبير،   باألم و األب و العم و الصديق 
تح��ب أن يفع��ل ب��دل أن يض��ربك ؟ فيق��ول ال ش��يء ، فتق��ول المعلم��ة ه��ذه ه��ي 

  .المسامحة،كما نحب أن يسامحنا الناس علينا أن نسامح اآلخرين
، و  �قصة المشرك الذي وقف شاهراً سيفه فوق رسول هللا   :قصـة    -٢  

، هللا  �ل ل��ه الرس��ول م��ن يمنع��ك من��ي،   فق��ا: ق��د ك��ان نائم��اً، فأيقظ��ه ق��ائالً◌ً 
و م�ن : ق�ائالً  �تعالى،   فارتجف المشرك و وقع    السيف من�ه فأخ�ذه النب�ي 

عفوك يا رسول هللا، فعف�ى عن�ه : يمنعك اآلن مني أيها المشرك، فقال المشرك
  ...،   فأعلن المشرك إسالمه و نطق بالشهادتين �النبي 

م�ن أهله�ا   �موق�ف النب�ي و ممكن رواية قصة فتح مك�ة ، و تبي�ان           
: الذين آذوه و اضطروا للهجرة ، فعاملهم ب�العفو عن�دما َق�ِدر عل�يهم فق�ال له�م 

  .اذهبوا أنتم الطلقاء
َرَعِة إِنََّما الشَِّديُد الَِّذي يَْمِلُك َنْفَسهُ ِعْنَد اْلَغَضِب  :حديث  - ٣ َلْيَس الشَِّديُد ِبالصُّ

  ).رواه البخاري( 
قص�ة س�يدنا يوس�ف علي�ه الس�الم م�ع إخوت�ه ، و : عرض ف_يلم في_ديو  -٤  

الشاهد من القصة ، عفوه عليه الصالة و السالم عن إخوته الذين جعلوه في 
  .البئر لتأخذه  قافلة فيتخلصوا منه 

  .أو تلـويــن صورة لبئر مــاء رســم  -٥  
  .............أنشــودة   -٦  
دت من الطفل ندماً عل�ى خط�أ أن تكون المعلمة قدوة ، فإن وج ينبغي  -٧  

أن تسامحه ، و عليها أن  تغض الطرف عن كثير من أخطاء األطفال، غير 
  .المقصودة و التي ال يترتب عليها عادة سيئة أو أذى 

المربي��ة األطف��ال،على االعت��ذار عن��د الخط��أ بع��د أن تعلمه��م  تش__جيع  -٨  
  ).سامحتك  –ال بأس    –آســف   –سامحني ( طريقة ذلك 

  .، شعار ينبغي أن يكون أحد قوانين الصفعدم اللجوء للعنف  -٩  
عل��ى مفه��وم ال��ربح والخس��ارة، و كيفي��ة التعام��ل م��ع درب__ي األطف__ال   -١٠

الخس��ارة و انتبه��ي إل��ى ض��رورة مواس��اة الخاس��ر          و تش��جيعه عل��ى 

  ٥٦

تكرار المحاولة حت�ى ي�ربح ،وال ب�أس م�ن تغيي�ر اله�دف الص�عب إل�ى آخ�ر 
  .يتمكن سهل حتى 

  
  
 :حفظ اللســان )  ل 

و المراد به لألطفال، ترك الفاحش م�ن الق�ول،   كالس�باب :  التعريف  -١  
  . و الشتيمة، و األلفاظ النابية 

و طريق ذلك لفت أنظار األطفال إلى أن كل إنسان يحب أن ينادى           
أن  و أن كل ش�خص يَك�ره.     بأحسن أسمائه ، و يوصف  بأحسن صفاته 

ث�م تط�رح س�ؤالين عل�ى ع�دد م�ن .  ينادى باس�م ال يحب�ه أو  ص�فة ال يحبه�ا
األطفال،   األول ما هي  األسماء و الصفات التي تحب�ون أن تُن�اَدْوا به�ا، و 

  .الثاني عن األسماء          و الصفات التي يكره الناس أن يُناَدْوا بها
اوية بن قرة ع�ن أبي�ه عن مع(تحويل الحديث التالي إلى قصة : قصـة  -٢  

أن ابن مسعود كان يجني لهم نخلة فهبت الريح فكشفت عن ساقيه فض�حكوا 
أتضحكون م�ن دق�ة س�اقيه؟ وال�ذي نفس�ي : من دقة ساقيه فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

  .ابن جرير) لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد! بيده
                رواه البخاري" يده مسلمون من لسانه و المسلم من سلم ال :"حديث    -٣ 
  .رواه الترمذي"    ليس المسلم بالطعان و ال اللعان و ال الفاحش و البذيء"   
  البخاري  رواه" خر فليقل خيراً أو ليصمت من كان يؤمن باV  و اليوم اآل"  

  .سـورة الهمزة تحفيظ     -٤     
  .نا مســلم ال  أكــذبأ:   أنشــودة    -٥     
  .، و الخطأ جسيم في هذا المجالالقدوة في غايـة األهمية   -٦     
  .من وحي القصة  تلوين صورة   -٧     
ألفاظ األطفال بش�كل منهج�ي و ت�دريجي معتم�دة عل�ى  تعدل المربية   -٨     

  .أسلوب العالج السلوكي
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  ٥٧

  :بر الوالديـــن )  م 
  
و يطيعهم�ا،   و         أن يحترم الطفل والديه و يحبهم�ا  : التعريف   -١    

طريق ذلك أن يعرف الولد فضل الوالدين ، من طريق شرح م�ا يبذل�ه األب و 
، مص�روف ،  مالب�س ، شراب ، نظافة ، األم في رعاية و لديهما، من طعام 

  .و غيرها كثير     هدايا
  :   الجواب من الطفل، مثلو األحسن أن يأخذ ذلك شكل السؤال من المعلمة و 

و هكذا،   أو ماذا      ... من أعد طعام الفطور لك؟  من غسل ثيابك          
  .....و ماذا تفعل األم.... يفعل األب 

  
م��ن ت��أليف المعلم��ة،   ع��ن أم اس��تيقظت،   فوج��دت طفله��ا   :قص__ة    -٢    

قص��ة أح��د أو ....يبك��ي ألن��ه م��ريض ، ث��م تص��ف المعلم��ة  م��اذا فعل��ت األم 
  .الرجال اللذين ُسد عليهم باب الغار 

  : معلومات مفيدة للمربية 
  األم
  .ترضع األم أبناءها الصغار حتى يكبروا  �
  .تنظف األم أوالدها و تحافظ على صحتهم  �
  .تعد األم طعام أوالدها الصغار و تقدمه لهم  �
  .تُلبس األم أوالدها الصغار مالبسهم و تساعد الكبار منهم  �
  .م أوالدها من األبناء و البنات تحب األ �
تعمل األم على راحة أوالدها و إذا مرضوا تعطيهم الدواء و تسهر  �

  .بجانبهم و تدعو هللا تعالى أن يشفيهم 
األبناء و البنات يحبون أمهم و يطيعونها و يساعدونها في بعض  �

  .شؤون المنزل 
  األب 

  .يذهب األب إلى عمله كل يوم  ♦
  .األسرة من طعام و ثياب و كتب و غير ذلك  يشتري األب ما تحتاجه ♦
  .ينفق األب على تعليم أوالده في المدارس و الجامعات  ♦

  ٥٨

يستدعي األب الطبيب لمعالجة من يمرض من أسرته و يحضر له  ♦
  .الدواء 

يخرج األب مع أسرته بين الحين و اآلخر في نزهة جميلة أو رحلة  ♦
  .مسلية

  .ال الطيبة و الكالم المهذب يوجه األب أوالده و يرشدهم إلى األعم ♦
  .يحب األب أوالده من األبناء و البنات  ♦
األبناء و البنات يحبون أباهم و يطيعونه و يساعدونه فيما يكفهم به من  ♦

 .أعمال 
  
ا : (حفظ اآليـات    - ٣ َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ
غَنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكالَُهَما فَالَ تَقُل لَُّهَما أُّفٍ َوالَ تَْنَهْرُهَما َوقُل لَُّهَما َيْبلُ 

ّبِ اْرَحْمُهَما َكَما ل َواْخِفضْ } ٢٣{َقْوالً َكِريًما  ْحَمِة َوقُل رَّ ُهَما َجَناَح الذُّّل ِمَن الرَّ
راء من سورة اإلس} ٢٤{َربَّيَانِي َصِغيًرا   

 
  ألم تعتني بولدهــا،  أو لطفل يقـدم هدية لوالديــه تلوين صورة   -٤   
  : تحفيظ أنشــودة  -٥   
  أمي و أبي           أبي            أمي          ماما  ماما 
  

  .كليب حول األم و األب  مشـاهدة فيديو  -٦   
و ممكن تنفيذ كرت ،  لى تقديم هدايا لوالديهماألطفال ع تشجع المعلمة  -٧   

  .معايدة مقدم باسم الطفل لوالديه
مفه���وم طاع���ة الوال���دين،   أوالً لفض���لهما  و ثاني���اً  ال ب___د م___ن  تأكي___د  -٨   

و الذئب ، أو تأليف يضر باالستعانة بقصة ليلى     لخبرتهما و علمهما ، و ال
  .قصة على شاكلتها

د أم��ي ؟ كي��ف كي��ف اس��تطيع ، أن أس��اع: ح��ول س��ؤالمناقش__ة األطف__ال  - ٩
اس��تطيع أن أس��اعد أب��ي ؟  و تثن��ي المعلم��ة عل��ى إجاب��اتهم و ت��زودهم 

  .بأفكار تخدم الموضوع
أن تكرم األهالي،بمختلف وجوه اإلكرام ، و إن بالغت   يحسن بالمعلمة -١٠  

أو إذا التقت بهم في مك�ان ، خاصة عند زيارتهم للروضة ، بذلك ، فهو حسن 
  .آخر
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  ٥٩

  :حـب الـوطــن )  ن 
أن يعرف الطف�ل أن ل�ه وط�ن اس�مه فلس�طين ،   و ه�و بل�د   :التعريف  -١   

جميل ، و قد أخذه اليهود منا بالقوة،   و لذلك ،   يقاتل الفلسطينيون الس�تعادة 
  . أرضهم

و طريق ذلك، أن تطلب المربية من األطفال أن يسألوا أهليهم عن اسم بلدتهم  
معلم��ة خارط��ة  ملون��ة و جميل��ة ف��ي فلس��طين ، م��ا تش��تهر ب��ه ث��م  تع��رض ال

لفلسطين ، وتسأل األطفال من أي بلد أنت فيجيب،  فتثني على إجابته و تشير 
إلى موضع بلده على الخريطة ، و تتحدث عن إح�دى الفاكه�ة ، أو الزراع�ات 
التي تشتهر بها، أو تتحدث عن جمالها ، كأن تكون على جبل أو ساحل البحر 

  ....أو قرب بحيرة
،  فيه صور عن فلسطين ، و فيلم آخر يص�ور أعم�ال فيلم فيديو عرض  -٢ 

  .الجهاد في فلسطين
تاريخية تتعلق بفلسطين ،   ممك�ن أن تك�ون تجرب�ة  تحكي المربية قصة  -٣ 

( شخصية من وحي النكبة ألحد معارفها ، أو قصة جهاد أحد  أبطال فلسطين 
  ).عز الدين القسـام 

َن اْلَمْسِجِد اْلَحَرام ُسْبحَ ( تحفيظ قوله تعالى  - ٤ اَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيالً ّمِ
إَِلى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَاَرْكَنا َحْولَهُ ِلنُِرَيهُ ِمْن آيَاتِنَا إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع البَِصيُر 

اإلســراء}١{  
  .من جمعية النجاة ) جيل ورا جيل (  تحفيظ أنشودة -٥
  .للمسـجد األقصىصورة تلوين  -٦
  .للتراث الفلسطيني زيارة معرض  -٧
الت����ي تتعل����ق بفلس����طين ، كاالعتص����امات   و المش____اركة بالفعالي____ات  -٨

  .المسيرات الشعبية التي ال تتعارض مع المبادئ و القيم اإلسالمية
التي تصلح للعرض يدور مض�مونها ح�ول  هناك العديد من الفديو كليب -٩

  .فلسـطين
  
  
  
  

  ٦٠

  مادة األناشيد مقرر
  

  نَشيُد الياَسمين                           
  نحُن زهـُر الياسـميْن                         في رياِض المسلمـين

  بصفـاٍء و   نقــاٍء                             و ثبـاٍت  و يَقـينْ 
  فـي غٍد نزَحُف جيشاً                         يَتحـدى  الغاصبينْ 

  و إذا األقصى دعانـا                          نصنَُع الفَتَح الُمبيـنْ 
  

  َهْل تَْعَلموَن تَِحيَّتي                         
  َهـْل تَْعلَُمـوَن تَِحيَّتـي                         ِعْنـَد القُُدوِم إِليـُكـمُ 

  قُْلُت السَّالُم َعَليـُكـمُ   أَنا إِن َرأَيُت َجمـاَعـةً                       
ـي ُمْهَجتـي                          فِي ُحبِّها السَّامي البَدْيعْ    أَبـي و أُّمِ

  ُدْمتُـْم ِرفـاَق َمَحبَّتـي                           يَـا َمرحباً بُِكْم َجِمْيـعْ 
  

  َربِّـي  َربِّـي                            
ْر  ّدْربــيَربِّـــي  رَ    بِّـــي                                نَـــّوِ

ـــْر   قَْلبِــي                               و اْغِفــْر َذْنبِــي   َطّهِ
اِزقُ    أَْنــَت الَخـاِلــُق                               أََ◌نُــَت الــرَّ

  ُكـــَل الَحــبِّ         أَْنــَت الفَـاِلــُق                        
  َمـــن  يُْحييِنــي                               َمـــْن يَْهدينــي

يـــنِ    َمـــْن يَْرَحُمنــي                              يَــْوَم الّدِ
  ّربِّـي  ّربِّـي

  
  نَشـيُد الَوردِ                         

  نحـُن باقاِت الـورودِ                   قـْد تفتَّحنـا برفــٍق          
  و انتثـرنا فـي ُربـانا                         كابتسـاماِت الوليـدِ 
ا ال نُبـالـي                           بُحثــاالِت اليَهـودِ    غـيَر أنـَّ

  و إِذا األَقصــى َدعانا                        فَوســاٌم للشَّهيـدِ 
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  ٦١

  
  باسم هللا باسم هللا                    

  باسم هللا باسم هللا                            أحلـى كالم تعلمنـاه
  لمـا نقرأ لما نكتب                           الزم كلمة  باسم اللـه
  لمـا نأكل لما نشرب                         الزم كلمة  باسم اللـه

  الزم كلمة  باسم اللـه                    لمـا نجرى لما نلعب     
  باسم هللا باسم هللا                             أحلـى كالم تعلمنـاه

  
  هللا الخالقُ                           

ــَر األَْنهــارا   مـن أنـَزَل األَمطـارا                         و َفجَّ
  تَُزْخـِرُف  الِجبــالْ                و أْنبَــَت األَزهـارا            

  َذاَك العظيـُم في ُعـاله                       َمـْن أَبَدَع الَكـوَن ِسـواْه ؟
ــَل الفََضــاءَ  َن الســماَء                           و َجمَّ   مـْن َزيـَّ

يــاَء                           لَيَْرُســمَ  ـالْل ؟  و أَْرَســَل الضَّ   الّظِ
  ذاَك العَظيـُم في ُعـاله                       َمـْن أَبدَع الُكـْوَن ِسـواْه ؟

َم العُْصفُـورا                         فـي الَجـِو أَن يَِطــيرا   مـْن َعلـَّ
  َو َمـْن جـال الغديـرا                          و دفـقَّ    الشــالل ؟

  في ُعـاله                       َمـْن أَبَدَع الَكـوَن ِسـواه ؟ذاك العظيـُم 
  َمـْن أَنَطـَق اللِّسـانا                           و أَسـَمَع    اآلذانـــا

ـَم اِإلنسـانا                             و أَبـدَع   الَجمـــاْل ؟   و َعلـَّ
  َمـْن أبَدَع الُكـوَن سـواْه ؟        ذاَك العظـيُم في ُعـاله               

يــاحا باحــا                         و يُرِســُل الّرِ   مـن َينُشُر الصَّ
  و يـمألُ البِطـاحــا                            ِمـْن رزقِــِه الحــالل؟

  ـواْه ؟ذاَك العظيـُم في ُعـالْه                       َمـْن أْبَدَع الُكـوَن سِ 
  
  
  
  
  
  

  ٦٢

  أنا مسـلم ال أكــذب                         
  أنا مسلم أنا مسلم ال ال ال أكــذب

  أنا مسلم أنا مسلم عُف لسـاني مـؤدب                              
  أنا مسـلم ال ال أظلـم                        أحمـي الضعيف و أرحم 

  مـن فضل ربـي أكرم           متـواضع فـي عـزةٍ               
  أنا مسلم أنا مسلم عـُف لساني مؤدب                     

  أنا مسلم أنا مسلم ال ال ال أكــذب
  أنا مسـلم نور الحيـاة                        عيني تقـر لدى الصالة 

  و أطـع ربي دائمــاً                          لـم أخشى في الدنيا سواه
  ا مسلم أنا مسلم ال ال ال أكــذبأن
  

  أنا يا قَوم ُمسِلمٌ                        
  أنـا أحَبْبُت خالـقي                           َو نَبيّـي و ُمصَحفي

فِ    حيـن آَمْنُت بالُهـدى                         و بِديـٍن ُمشـّرِ
  أنا يا َقوُم ُمسِلمُ                          

ـُب                            و ُسـلوكي ُمَحبَّبُ    أنـا ِطفـٌل ُمَرتـَّ
  و ثيـابي نظيفـــةٌ                             و َكالمـي ُمَهـذَّبُ 

  أنا يا قَوم ُمسِلمٌ 
هُت للّمنــامْ    أنـا إِْن قُمـُت ِللطَّعاْم                         أو تَوجَّ

  ـاْم                          و َشعاري على الدَّوامْ ِعيَشتي ُكلُّهـا نِظـ
  أنا يا قَوم ُمسِلمٌ 

  إِن سـأَْلتُمْ                            
  إِن سأَلتُم عـن إِلهــي                        فَهـَو رحمــٌن َرِحيـمْ 

  نأنــَزَل الشـْرَع َحنيفـا                        رحمــةً  ِللعَـالمــي
  إِن سـألتُم عـن نَبِيِّــي                        فَُهـَو إِنسـاٌن َعِظيــمْ 
اَس ُعلُــوماً                         َجَمعَـْت ُدنيـا َو ديـنْ  َم النـَّ   َعلـَّ
  إِْن سـألُتُْم عـن ِكتابـي                       فَُهـَو قُـْرآٌن َكـريــمْ 

وَر الُمبيـنْ َضــمَّ ُدْسـتوَر حيـ   اةٍ                         َو َحـوى النـُّ
  ِدينُنـا يا  نـاُس نُــوٌر                        َو َطـريـٌق  ُمْســتَقيم
  فاخلَعُـوا الُكْفَر و عيشوا                    فـي ِحَمـاهُ آِمِنيـــن
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  ٦٣

  
  ماما  ماما                              

  امـا إِسمِك مـامـا                  بالـدُّْنيــا ُكلّهـا ُكلَّهــاَمـامـا  مـ
  أَنـِت َحيـاتي و أَنـِت رُوحـي               و البَسـَمة أَحلـى و أَحلَـى

نبق أَنـِت الفُــل   أَنـِت يا مـامـا يا أُنَس الُكـّل                أَْنـِت الزَّ
  أَْحميــِك بِظـّلِ ُجفُـونِي                 أَفـدْيِك ِبنُـوِر ُعيــونـــي   

ـي و ُكـّلِ الّنّ◌َ◌اس ــاْس                 إِرَحـْم أُّمِ   َدومـاً أَدُعـو  َرّبِ النـَّ
  

  أُمـي                                   
  في ِحضنِهـا األَمـاُن فـي صدرِهـا الحنــانُ 

  ـا اِإليمـاُن فـي كفِّهـا اإلحســانُ في قلبِه                              
  رعاها هللا. أُمي                        

  إن لفَّنـي الظَّـالُم فـي حضنِهـا أنـامُ 
  

ـقاُم فـي كفِّهـا السَّـالمُ                                      أو َمسَّني الّسِ
  حماها هللا.. أُمـي                         

  ُء و همُسـها شـفاءُ كالُمهـا غنـا
  و عطفُهـا دواُء و عيُشـها وفــاءُ                                     

  طابْت بها الحيـاةُ                         
  

  أبـي                                    
  

  أبـي دعـاني أليـه و الخـيُر ملُء يديـه
فُق في سـاعديهو َضمَّ                                        نـي بحنـاٍن و الّرِ

  سـالُم ربَّي عليه                          
  بروحـِه يفـديني و صـدرِه يحمينــي
  بعطفـِه يُرضينـي" بابا"و كلَّمـا قلُت                                      

  أَبـي سـالٌم عليهِ                            
  و جاءنـي بالهدايا كـم قصَّ لي من حكايا

  أَدعوَك ربِّي و أَرجو أَن تَستجيَب ُدعايــا                                   

  ٦٤

  :بأَْن تَُمنَّ عليـهِ                            
  بالعـزِم في ساعديِه و العطـِف في َجْنبَتيـهِ 

وِر في عينيـِه و الخَ                                        ـيِر في راحتَيــهِ و النـُّ
  سـالٌم علَيـهِ .. قولـوا                         

  
  أُمي و أَبي                              

  أُمـي و أَبـي نـوري بدربـي                ربـي فاحفظ أُمي و أَبـي
  أُمي و أَبي

  ي دميأُمي،  أُمي تجلو همي ما أرحمها، ما أعَطفها      حبها يجري دومـاً ف
  دوماً في دمي …دوماً في دمي 

  …أُمي  و أبي 
  أبي و أبي حبةُ قلبي يعمل،  يكدح        كي ال أتعب مهما أطلب لبى طلبي، 

  لبى طلبي   …لبى طلبي 
   …أُمي و أَبي 

  لما أمرض أُمي تبكي، لما أشفى أُمي تفرح        عند سريري تجلُس تحتــي
  تجلُس تحتـي …تجلُس تحتـي 

  و أَبيأمـي 
  نشـيد الوضـوء                            

  
بــَك تكسـْب رضـاه                                        بُـنَيَّ تَوضــأْ و قُـْم للصـــالة                َو َصـّلّ◌ِ◌ لرَّ

                                    إذا َرِضـَى اللـهُ عـن  ُمســـلٍم               ينـاُل السـعادةَ طــوَل الحيــاة  
بُنَـيَّ توضـأْ بمــاٍء طهــــور                فمــاُء الوضـوِء لوجهـَك نــوْر                                    

  إذا َرِضـَى اللــهُ عـن مســـلٍم               أتــاهُ الهنــاُء ونــاَل السـرور
  أتــاهُ الهنــاُء ونــاَل السـرور                        
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  ٦٥

  أنـا إنســان                           
حمــن   أنـا إنسـاٌن أنـا إنسـان                       سـوانـي ربِّــي الرَّ
  أعطـاني عقـالً و لسـاْن                     لـي وجـهٌ فيــه العَيْنــان

  َخلـَف الشَّفَتَيـِن األســنانْ                       و بـِه أنفـي و الشَّفَتَـانْ 
ـان  و لي قََدمـانْ    و الشَّـعُر  جميـُل األلواْن                   لـي كفـَّ
ْحمــنْ    و كذلك عنـدي أُذُنـاْن                       ُسبحـاَن اللــِه الرَّ

  هُ لحفــِظ  القـرآنْ قـد أحسَن ُصنَع اِإلنساْن                    و هـدا
  و هـداهُ لخـيِر األديـاْن                      كـي يعبُــد ربَّ األكـوانْ 

  
  روض األقصى            

  
  روض  األقصى        مـا  أحـاله

  بـاه’أنـا   برعـوم            فـوق  ر
  جيش  األقصى          مـا  أقـواه
  ماهأنـا  جنـدي              أحـمي  حـ
  تـرب  األقصى          مـا  أغـاله

  روحي   فِـداه           روحي    فـِداه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦٦

  خطوات تدريس مادة األناشيد 
  :أهـداف تدريس األناشيد : أوال 
  .إكساب الطفل معلومات بطريقة محببة لديه •
  .توجيه الطفل و إرشـاده إلى السلوك المطلوب •
  . الطفلغرس المبادئ و القيم في نفس  •
  .تنمية ثروة الطفل اللغوية •
  .إشاعة جو من الفرح و األنس بالعملية التعليمية •
 .معالجة مشكلة الخجل عند بعض األطفال •

  
  :وسائل التدريـس: ثانياً 

  .اإلذاعـة/صور/ فيديو/ شريط كاسيت
  
  :خطوات التدريس : ثالثاً 

حن��ه ،      تحض��ير المربي��ة ،  ب��الوقوف عل��ى مع��اني كلم��ات النش��يد ،  و ل- ١
  .و األهداف السلوكية ،  و الوسـائل المساعـدة

بعرض فيلم فيديو يتعلق بموضوع النشيد ،  أو ع�رض ص�ور : التمهيد -٢
  .أو رواية قصة أو طرح أسئلة استفهامية حول الموضوع

تقرأ المعلمة األنشودة ببطئ حتى تبين الكلمات و الحروف بدون لح�ن   -٣
  .و تكرر ذلك ثالث مرات

  .معلمة األنشودة ملحنة ،  و تكرر ذلكتقرأ ال  -٤
  .تطلب المعلمة من األطفال الترديد خلفها  -٥
تطلب المعلمة م�ن بع�ض األف�راد اإلنش�اد بش�كل ف�ردي أوالً و زم�ري   -٦

  .ثانية حتى يحفظ الجميع خلفها
يستمع األطفال لألنشودة عبر الكاسيت ،  و تسجل أص�واتهم إن أمك�ن   -٧

  .و تذاع عبر إذاعة المدرسة
ش��اد األنش��ودة ف��ي الص��ف ف��ي ح��االت تع��ب و مل��ل األطف��ال لتجدي��د إن  -٨

  .النشاط
  .  طريق التسميع  بالتأكد من أن كل طفل قد حفظ األنشودة من: التقييم  -٩
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  ٦٧

  
      الفهرس

      
  الصفحة  الموضوع

  ٢  ........................................................................... ....... تعريف
  ٣  .................................ختصرمقرر مادة التربية الدينيةم

  ٤  ....................................................مقررمادة القرآن الكريم
  ٧  ........................... خطوات تدريس مادة القرآن الكريم

  ٩  ........................................................... مادة الحديث النبوي
  ١٠  ...................................خطوات تدريس الحديث النبوي

  ١٢         ................................................... ..................................العقيدة
  ١٤   ....................................... خطوات تدريس مادة العقيدة  

  ١٦       .....................................................................................الصالة
  ١٨      ....................................................................................م الصيا
  ٢٠  ......................................................................................الزكاة

  ٢٢   ........................................................................................ الحج
  ٢٤  .......................................خطوات تدريس مادة العبادات

  ٢٥     .........................................................................................سيرة
  ٣١  ...........................................مادة السيرة خطوات تدريس

  ٤٢  ......... .............................................................آداب و أدعية
  ٤٠       ...... .......................آداب و أدعية خطوات تدريس مادة

  
  ٤١  ...........................................أهداف تدريس مادة األخالق
  ٤١  ........................... ..............طرائق تدريس مادة األخالق

  ٤٢  ........................................خطوات تدريس مادة األخالق
  ٤٣         ....................................... ..............................................فوائد
  ٤٣  .................................و سلوك داعمة للمربية صفات

  ٦٨

  ٤٤  .....................................................................................الصدق
  ٤٥       ....................................................................................التعاون

  ٤٦      ...................................................الثقة بالنفس و الشجاعة
  ٤٧      ...................................... ..................المحافظة على النظام

  ٤٩      .......... ............................................المحافظة على النظافة
  ٥٠       ....................................................................................القناعة

  ٥١  ...................................................الرفق بالحيوان و الطير
  ٥٢       ....................................................................................الرحمة

  ٥٣     ........................................................................................الكرم
  ٥٤       ....................................................................................مانةاأل

  ٥٥  ....................................................................................التسامح
  ٥٦       ............................................................................حفظ اللسان
  ٥٧       ............................................................................بر الوالدين
  ٥٩       ............................................................................حب الوطن

  
  ٦٠      .......... ..............................................مقرر األناشيد       

  ٦٦      ............................................ خطوات تدريس األناشيد   
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